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Resumo: O debate relativo à delimitação da ressarcibilidade ou compensação 

devida por autoridades administrativas a proprietários de prédios afetados por 

servidões administrativas non aedificandi não está esgotado, nem na génese 

constitucional da solução, nem na diversidade das figuras que afetam o direito de 

propriedade, nem sequer na suscetibilidade de gerar e suportar pretensões 

indemnizatórias pelos particulares lesados (e, em caso afirmativo, ao abrigo de que 

instituto). Tendo presente, em concreto, o regime das servidões administrativas 

que afetam prédios em função de grandes obras rodoviárias (sobretudo 

autoestradas), propomo-nos efetuar uma recensão abrangente pelo tratamento 

que lhes tem sido dispensado pela doutrina e pelos órgãos de cúpula das jurisdições 

constitucional, administrativa e comum, também já à luz do Acórdão do Tribunal 

Constitucional n.º 608/2017. 
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por ato legislativo ilícito; 1.2.2. Da responsabilização do Estado por ato legislativo 

lícito; 2. Fundamento imediato: artigo 62.º da Constituição; IV. Afloramentos do 

instituto na legislação ordinária: 1. Os códigos das expropriações: 1.1. 

Enquadramento diacrónico (em particular, os códigos de 1976 e 1991): 1.1.1. O direito 

positivo; 1.1.2. A aplicação jurisprudencial das soluções normativas; 1.2. O Código de 

Expropriações de 1999; 2. O regime de responsabilidade civil de entes públicos; V. 

Exercício da tutela jurisdicional de pretensões indemnizatórias decorrentes de 

servidões rodoviárias non aedificandi; 1. Entidade a demandar; 2. Servidões 

constituídas na sequência de processos expropriativos; 2.1. Regime substantivo 

aplicável; 2.2. Regime processual e jurisdição competente; 3. Servidões não 

precedidas de expropriação: 3.1. Sede normativa; 3.2. Jurisdição competente; 3.3. 

Pressupostos de procedibilidade da pretensão indemnizatória: 3.3.1. Segundo o artigo 

8.º, n.º 2, do Código das Expropriações; 3.3.2. Segundo o artigo 16.º do RRCEEDEP; 

3.3.3. Preexistência de autorização administrativa para edificar; 3.3.4. Segue: 

tratamento jurisprudencial recente; 3.3.5. Aplicação das soluções enunciadas 

(problematizações); VI. Síntese conclusiva. 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

Não é nova a discussão em torno das diversas afetações e compressões de que pode 

padecer o direito de propriedade e das correspetivas expectativas “compensatórias” 

detidas pelos particulares que detêm os prédios afetados: a III República tem visto 

legislador, academia e tribunais desdobrarem-se no labor jurídico de delimitação 

da “ressarcibilidade” ou “compensação” devida por autoridades administrativas a 

proprietários de prédios afetados por expropriações, servidões administrativas e 

outras restrições de direito público. 

O debate, contudo, não está esgotado, nem na génese constitucional da 

solução, nem na diversidade (quer de natureza, quer de regime jurídicos) das 

figuras que afetam o direito de propriedade, nem sequer no instituto que comporte 

pretensões indemnizatórias pelos particulares lesados — seja a responsabilidade 

civil da Administração, seja ao abrigo de outras construções que, embora 

relacionadas com aquele, ainda assim assumem autonomia dogmática e exegética. 

Trata-se, de resto, de matéria que, apesar de reconhecido relevo no tratamento 

jurisprudencial, não tem sido aflorada em fóruns de debate jurídico, nem conheceu 

recentemente nenhuma revisitação do estado da arte numa perspetiva integrada, 

abrangente e holística, que entendemos ser já pertinente e devida — sobretudo 

após o Ac. do Tribunal Constitucional (doravante TC) n.º 608/2017, proferido a 

03.10.2017, no processo n.º 419/16. 
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Importa, assim, revisitar o tema, tendo por pano de fundo, em concreto, o 

regime das servidões administrativas non aedificandi que afetam prédios em função 

de grandes obras rodoviárias (sobretudo autoestradas) e o tratamento que lhes tem 

sido dispensado pela jurisprudência nacional. 

Tendo presente este ponto de partida, propomo-nos efetuar um excurso, 

analítico mas crítico, e de forma tão sucinta mas abrangente quanto possível, i) 

pela natureza e regime jurídicos da figura da servidão administrativa rodoviária 

non aedificandi, ii) pela sede constitucional do dever de compensação por 

restrições ao direito de propriedade, iii) pelas diversas consagrações na legislação 

ordinária em que puderam e podem os particulares encontrar respaldo nas suas 

pretensões indemnizatórias ou compensatórias, iv) pelas sedes jurisdicionais em 

que podem essas pretensões obter acolhimento e, por último, v) por algumas 

questões que em concreto têm sido aflorados jurisprudencialmente, por forma a 

enquadrar o correto exercício jurisdicional dessas pretensões indemnizatórias. 

 

II. DA NOÇÃO E REGIME DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NON AEDIFICANDI 

1. DELIMITAÇÃO NEGATIVA 

1.1. Servidão administrativa vs. Servidão predial (“civil”) 

Oriunda do direito romano como forma de permitir uma vantagem especial na 

exploração de um prédio rústico, através da afetação de alguma ou algumas das 

utilidades deste último2, a “[s]ervidão predial é o encargo imposto num prédio em 

proveito exclusivo de outro prédio pertencente a dono diferente; diz-se serviente 

o prédio sujeito à servidão e dominante o que dela beneficia” (artigo 1543.º do 

Código Civil, doravante CC).  

Podendo a doutrina divergir sensivelmente quanto à noção legal3, parece não 

haver dúvidas de que a servidão é uma relação imobiliária, uma relação propter rem 

autonomizada por lei, de modo a ter uma existência jurídica que não se esgota na 

dos direitos cuja situação de conflito está na origem da sua constituição4. Trata-se 

de um direito de gozo — embora a coisa cujo gozo o direito serve não seja a mesma 

que constitui o seu objeto —, tem natureza real5 e onera todo o prédio serviente, e 

                                                 
2 António MENEZES CORDEIRO, Direitos Reais, vol. III, ed. Policopiada da AAFDL, 1978, pp. 361 ss., aí 
referindo que de acordo com a doutrina romanista, as servidões começaram por ser típicas, 
passando no período de Justiniano a ser livremente criadas pelos titulares dos prédios interessados. 
3 Vide José de OLIVEIRA ASCENSÃO, Direitos Reais, 5.ª edição, revista e ampliada, 1993, Coimbra 
Editora, p. 488, para quem “[s]ervidão é o direito real que permite aumentar as utilidades que um 
direito real de gozo sobre um imóvel proporciona, mediante uma restrição correlativa de um direito 
de gozo sobre um imóvel vizinho”. 
4 Nestes exatos termos, cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, cit., p. 489. 
5 No entanto, abordando a possibilidade de qualificar o direito real de servidão como direito de 
crédito, nomeadamente pelo mecanismo da conversão previsto no artigo 1306.º do CC (“Toda a 
restrição resultante de negócio jurídico, que não esteja nestas condições, tem natureza 
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não apenas a parte concretamente afetada (artigo 1546.º do CC). Possibilita o 

aproveitamento de determinadas utilidades do prédio serviente, variáveis 

consoante o respetivo conteúdo, e implica as correspondentes restrições para o 

(qualquer) titular do prédio dominante, que fica impedido de praticar atos que 

prejudiquem aquele aproveitamento (n.º 1 do artigo 1568.º do CC)6 7.  

As servidões estabelecem-se entre pessoas, mas em primeira linha encontra-

se a ligação entre prédios8. Objetivamente a servidão amplia as qualidades naturais 

do prédio dominante9, de tal sorte que a servidão deve satisfazer as necessidades 

normais e previsíveis do prédio dominante, com o menor prejuízo possível para o 

prédio serviente (artigo 1565.º, n.º 2, do CC)10. Sendo que o âmbito da servidão – ou 

seja, deste benefício em favor do prédio dominante e correspondente oneração do 

prédio serviente – define-se pelo respetivo conteúdo, que é variável consoante as 

“utilidades” assim possibilitadas (artigo 1544.º do CC)11. 

                                                 
obrigacional”), vide, na doutrina, Fernando Andrade PIRES DE LIMA / João de Matos ANTUNES VARELA, 
Código Civil Anotado, volume III, 2.ª edição revista e atualizada, Coimbra Editora, 1984, p. 99; Luís 
A. CARVALHO FERNANDES, Lições de Direitos Reais, 6.ª edição, Almedina, 2009, p. 85; e, na 
jurisprudência, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (daqui por diante designado brevitatis 
causa por STJ)  de 25.10.2018 (proc. n.º 383/14.5T8MTS.P1.S1) – doravante, toda e qualquer indicação 
dos acórdãos citados no presente texto, salvo indicação expressa em contrário ou de fonte diversa, 
devem presumir-se acessíveis e disponíveis para consulta online in http://www.dgsi.pt.  
6 Cfr. acórdãos do STJ de 02.07.2007 (proc. nº 08B3995) e de 02.02.2017 (proc. nº 85/11.4TBSRT.C1.S1). 
7 CARVALHO FERNANDES, Lições, p. 183, refere: “A propósito da delimitação negativa do conteúdo dos 
direitos reais, quando se questiona o conteúdo do direito de propriedade, cabe sem dúvida 
averiguar desde logo o conjunto das faculdades atribuídas ao proprietário; mas cabe também apurar 
as restrições postas ao seu exercício e decorrentes de várias causas, em que avultam a função social 
da propriedade e a necessidade de tutela de interesses alheios, que podem ser de ordem pública e 
privada”. Sopesando as duas figuras, o Acórdão do STJ de 15.11.2012 (proc. n.º 279/07.7TBMRA.E1.S1) 
conclui que “[o] direito de passagem e estacionamento em propriedade alheia, consagrado na lei, 
prevalece apenas se o direito de propriedade, analisado nas suas vertentes económica e social, não 
se lhe sobrepuser”. 
8 OLIVEIRA ASCENSÃO refere mesmo, enfática e perentoriamente, que “[n]ão há hoje servidões 
pessoais” (Direitos Reais, p. 493). 
9 Segundo MENEZES CORDEIRO (Direitos Reais, p. 365), “a servidão deve traduzir uma utilidade real 
de um prédio em favor de outro permitindo, objetivamente, a transferência das qualidades naturais 
de um prédio para o outro”. Também OLIVEIRA ASCENSÃO (ult. cit., p. 494) reconhece que “[p]arece 
efetivamente essencial que da servidão resulte uma vantagem para o prédio dominante: a servidão 
não é um vínculo meramente formal, tem sempre na base um proveito efetivo, auferível através do 
prédio serviente”.  
10 Para MENEZES CORDEIRO (ult. cit., p. 380), “domina, pois, o princípio, do melhor aproveitamento 
económico possível quer do prédio dominante, quer do prédio dominado”. 
11 Asseverando que a redação do artigo 1544.º “liquida uma querela antiga”, afastando a posição de 
GUILHERME MOREIRA (As Águas no Direito Civil Português — Das Servidões das Águas, Coimbra 
Editora, 1922), para quem da servidão não poderiam advir poderes de fruição sobre o prédio 
serviente que permitissem a apropriação de frutos ou produtos desse prédio, vide OLIVEIRA 

ASCENSÃO (Direitos Reais, pp. 491-492). 

http://www.dgsi.pt/
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Tendo a mesma origem e partilhando de algumas características comuns, a 

servidão administrativa, porém, não se confunde com a servidão prevista no CC. 

Assim é por quatro perspetivas distintas. 

Desde logo, pelo interesse subjacente à constituição da servidão: se na 

comum, estão subjacentes relações de vizinhança e interesses particulares, na 

servidão administrativa está sempre subjacente um interesse público12 13. A servidão 

administrativa é, pois, um determinado encargo, limitação ou compressão de um 

direito real de gozo sobre um imóvel em proveito da utilidade pública de uma 

coisa. 

Além disso, a constituição das servidões administrativas apenas pode 

decorrer de lei ou de ato administrativo14 15, ao passo que as servidões prediais 

previstas no CC podem ser legais16 ou voluntárias17.  

Por outro lado, dada a noção do artigo 1543.º do CC, tem sido asseverado que 

as coisas dominante e serviente têm necessariamente de ser prédios. Ainda que 

alguns autores contestem a valia de tal limitação no direito civil, é todavia pacífico 

que a mesma não subsiste decerto perante a servidão administrativa, pois que, quer 

face ao artigo 8.º do Código das Expropriações (doravante CE), quer de vários 

outros textos legais, “resulta que em benefício de qualquer imóvel a que esteja 

ligado um interesse público pode ser constituída uma servidão, mesmo que sejam 

pois uma estrada ou um curso de água, que não prédios, talvez até cabos telefónicos 

(imobilizados). É, pois, sempre necessária a relação imobiliária; é dispensável a 

relação predial. Já a coisa serviente, porém, só poderá ser um prédio”18. 

                                                 
12 Esta sujeição a um interesse público desde sempre esteve associado à figura da servidão 
administrativa. Veja-se o artigo 3.º da Lei n.º 2030, de 22.06.1948, que dispunha que se podem 
constituir sobre imóveis as servidões necessárias à realização de fins de utilidade pública previstos 
na lei.  
13 Com efeito, as servidões administrativas são, no dizer de FERNANDO ALVES CORREIA, encargos 
impostos pela lei sobre certo prédio em proveito da utilidade pública de uma coisa (Direito do 
Ordenamento do Território e do Urbanismo, 5.ª ed., Almedina, 2002, p. 133); dito de outro modo, a 
servidão administrativa é uma vinculação de um imóvel, ditada por um fim de interesse público, e a 
que os titulares se não podem opor (OLIVEIRA ASCENSÃO, ult. cit., p. 260). 
14 Vide artigo 8.º do Código das Expropriações, a que regressaremos infra. 
15 No entanto, admitindo a constituição de servidão rodoviária também por acordo entre a 
administração rodoviária e o proprietário, celebrado nos termos da lei geral, após aprovação do 
IMT, IP, vide artigo 27.º, n.º 4, da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. 
16 Constituídas coercivamente, por sentença judicial ou decisão administrativa (artigo 1547.º, n.º 2, 
do CC). 
17 Constituídas por negócio jurídico (contrato, testamento) ou facto voluntário (cf. artigo 1547.º, n.º 
1, do CC) — como, por exemplo, as servidões por destinação do pai de família (artigo 1549.º). Podem 
até ser constituídas por usucapião, se “aparentes” e o seu exercício se revestir da aparência que se 
julga indispensável à “posse prescricional” (artigo 1548.º). 
18 OLIVEIRA ASCENSÃO (Direitos Reais, pp. 490-491). 
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Outras notas distintivas têm sido apontadas pela doutrina19 e pela 

jurisprudência20: as servidões administrativas, contrariamente às de direito civil, 

não só podem impor um facere, como podem onerar um prédio pertencente ao 

mesmo dono da coisa dominial21. 

 

1.2. Servidão administrativa vs. Expropriação 

Tanto dogmática como exegeticamente, não se confundem as figuras da 

expropriação e da servidão non aedificandi, ainda que esta possa relacionar-se ou 

ser subsequente a um processo expropriativo e que a fronteira jurídico-conceptual 

entre ambas seja difícil de traçar. 

Alguns autores adotam uma conceção ampla de expropriação, de inspiração 

alemã. Nela se incluiria não só a “expropriação clássica” (traduzida no ato de 

autoridade que visa a aquisição e transferência da propriedade), como também a 

“expropriação de sacrifício” ou “substancial” (consubstanciada na destruição ou 

afetação essencial de uma posição jurídica garantida como propriedade pela 

Constituição, ou seja, numa modificação especial e grave na utilitas do direito de 

propriedade). Nestas últimas estariam abrangidas, por conseguinte, também as 

servidões administrativas que dão lugar a indemnização e as denominadas 

                                                 
19 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Volume II, 10.ª Edição, 11.ª Reimpressão, 
Almedina, 2013, pp. 1052-1053. Segundo o autor, as servidões administrativas apresentam os 
seguintes caracteres: “são sempre impostas por lei; são de utilidade pública; nem sempre são 
constituídas em benefício de um prédio e podem recair sobre coisas do mesmo dono; só dão lugar 
a indemnização mediante disposição expressa da lei; podem ser negativas ou positivas; são impostas 
e defendidas por processos enérgicos e expeditos de coação; são inalienáveis e imprescritíveis; 
cessam com o desaparecimento da função pública das coisas dominantes”. 
20 Vide, por todos, o Acórdão do STJ de 03.07.2014 (proc. n.º 421/10.0TBAVV.G1.S1), que as enunciou 
sinteticamente do seguinte modo: “Enquanto as servidões civis aumentam o valor económico do 
prédio dominante, as servidões administrativas tendem, unicamente, a facilitar a produção da 
utilidade pública dos bens do domínio que, estando fora do comércio privado, não têm valor venal, 
ou de coisas particulares afetadas a um fim público de grande interesse social. // As servidões 
administrativas têm, em princípio carácter duradouro. Extinguem-se pela cessação da 
dominialidade dos bens ou da função pública das coisas dominantes. Terminada a função pública 
da coisa dominante desaparece a razão de ser da servidão administrativa, pelo que esta deve cessar 
ipso facto. // As servidões administrativas só dão lugar a indemnização mediante disposição 
expressa da lei. A sua constituição deve permitir, segundo o princípio do mínimo prejuízo, que o 
prédio onerado continue a ser utilizado pelo seu proprietário. Só se a servidão impedir o 
prosseguimento da fruição normal de todo ou de parte do prédio, envolvendo diminuição efetiva 
do seu valor, nasce da violação da regra da igualdade dos encargos públicos a necessidade de aplicar 
o princípio da indemnização, sempre por expressa disposição da lei.” 
21 Sendo que, nas servidões do CC, constitui vicissitude extintiva da servidão a reunião, no domínio 
de uma mesma pessoa, do prédio serviente e do dominante. 
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“expropriações do plano”22 23. Em idêntico sentido, tem-se afirmado que “[…] o 

conceito constitucional de expropriação vale para todos os sacrifícios patrimoniais 

privados que sejam graves e especiais, quer eles se traduzam em alterações quanto 

à titularidade de um direito ou quer impliquem meras restrições ao seu exercício 

[…]”24. 

Todavia, acompanhamos outras orientações, que apelam à utilidade do 

conceito próprio (recte: restrito) de expropriação, mesmo no plano constitucional25 

e pugnam por uma conceção de expropriação que consiste na “[…] eliminação de 

um objeto do direito fundamental de propriedade e não na restrição deste último 

[…]”26, ou que traduz “[…] um aliud e não apenas um minus em relação à 

expropriação por utilidade pública […]”, o que convoca a necessidade de criar um 

espaço próprio destinado a integrar os institutos, como a servidão, que se 

intercalam entre a expropriação de sacrifício (aqui entendidas como intervenções 

que reduzem o direito de propriedade a um nudum ius) e as limitações sociais ao 

direito de propriedade27. 

Além disso, e como tem sido apontado pertinentemente em inúmeros arestos 

da jurisprudência constitucional, deve ser exegeticamente  associada à diversidade 

da natureza jurídica de ambas as figuras a diferenciação de regimes28 29. De tal sorte 

que: i) a servidão non aedificandi não se confunde, em si mesma, com a 

expropriação; ii) a servidão não esvazia, nesse caso, o conteúdo ou o núcleo 

essencial do direito de propriedade, não constituindo, pois, nem mesmo numa 

perspetiva substancial ou de valor, uma expropriação.  

Em jeito de conclusão, reconhecemos que a servidão limita o uso do solo, 

impedindo o seu titular de nele construir, no futuro; mas não deixamos de apontar, 

                                                 
22 De que são exemplo as previstas nos artigos 18.º da Lei de Bases da Política de Ordenamento do 
Território e de Urbanismo e 143.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 
23 Hoc sensu, vide FERNANDO ALVES CORREIA, Manual do Direito do Urbanismo, Tomo I, 4.ª edição, 
Almedina, 2008, pp. 157-159 e FERNANDA PAULA OLIVEIRA, As medidas preventivas dos planos 
municipais de ordenamento do território – alguns aspetos do seu regime jurídico, Coimbra Editora, 
Coleção Studia Iuridica, n.º 32, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1998, 
pp. 216 ss. 
24 MARIA LÚCIA AMARAL PINTO CORREIA, Responsabilidade do Estado e Dever de Indemnizar do 
Legislador, Coimbra Editora, 1998, p. 576. 
25 José de OLIVEIRA ASCENSÃO, A jurisprudência constitucional portuguesa sobre propriedade 
privada, AA.VV., XXV Anos de Jurisprudência Constitucional Portuguesa, Coimbra Editora, 2009, p. 
415.  
26 Miguel NOGUEIRA BRITO, A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional, 
Almedina, 2007, pp. 993 ss. e 1016 ss. 
27 BERNARDO AZEVEDO, Servidão de Direito Público, Contributo para o seu estudo, Coimbra Editora, 
2005, pp. 34-35. 
28 Vide, por todos, o acórdão n.º 525/2011 do Tribunal Constitucional, a que regressaremos infra. 
29 Com manifestas repercussões ao nível do regime indemnizatório, como veremos infra, em V., 
1.1.3.b). 
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em contrapartida, que a servidão não despoja o proprietário da substância 

económica do seu direito, que continua a recair, tal como no passado, sobre a 

totalidade do terreno (ainda disponível na sua esfera a título de direito de 

propriedade), embora limitado na sua aptidão construtiva.  

 

1.3. Servidão administrativa vs. outras restrições de direito público 

Foi já debatida a verdadeira natureza jurídica da limitação do conteúdo do direito 

de propriedade de que nos ocupamos e que a lei qualifica como servidão. Para uns, 

tratar-se-ia duma verdadeira servidão; para outros, duma restrição de utilidade 

pública, que não merece aquele qualificativo e que também abrange proibições, 

limitações e condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo (incluindo 

a construção), por motivos de interesse público, decorrentes de normas 

urbanísticas30. Ambas traduzem limitações impostas sobre um prédio com vista à 

satisfação de interesses públicos, tendo como pontos comuns o facto de poderem 

limitar, afetar ou condicionar a situação jurídica do titular de direitos reais sobre 

imóveis, nomeadamente ao uso, ocupação e transformação dos prédios sobre que 

incidem em razão do interesse público.  

Porém, as figuras não se confundem: é que nas servidões administrativas há 

uma ligação intrínseca do ónus imposto sobre o prédio serviente à utilidade pública 

ou função de interesse público de uma coisa determinada31; já as restrições são 

limitações ao direito de propriedade que visam a realização de interesses públicos 

abstratos, de utilidade pública ideal, sem relação imediata com uma coisa pública 

(ou de utilidade pública) determinada32. Assim, o elemento distintivo pode 

encontrar-se na existência de um praedium dominans do lado ativo da relação de 

servidão, sendo essa necessária relação entre fundos o mínimo denominador 

comum entre servidões de interesse público e servidões de direito privado33.  

Não sendo fácil distinguir “[…] onde acaba a mera delimitação da densidade 

do direito de propriedade e começa a subtração de faculdades ao titular do prédio 

serviente com o correspetivo ingresso na esfera de gozo do proprietário do fundo 

dominante […]”34, também se aponta como nota distintiva o facto de, ao contrário 

                                                 
30 V.gr., as resultantes do regime da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 
Nacional (REN). 
31 Coisa “dominante” esta que não é necessariamente de natureza predial, diferentemente do que 
sucede na servidão predial em direito civil, como vimos. 
32 FERNANDO ALVES CORREIA, A Jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre Expropriações por 
Utilidade Pública e o Código de Expropriações de 1999, Separata da Revista de Legislação e 
Jurisprudência, ano 133, Coimbra, 2000, p. 79. 
33 BERNARDO AZEVEDO, Servidão, pp. 75 ss., em especial, 85-90. 
34 Idem, ibidem, p. 88. 



Quanto vale um prédio serviente? 

(Notas acerca do direito a indemnização pela constituição de servidão 

administrativa rodoviária non aedificandi) 

Filipe Veríssimo Duarte 

 Online, agosto de 2022 | 9 

das restrições de utilidade pública, a servidão administrativa (poder) dar “[…] lugar 

a uma indemnização […]”35. 

 

2. DELIMITAÇÃO POSITIVA 

Pode hoje, assim, considerar-se pacífica a doutrina segundo a qual, com o 

estabelecimento de uma zona de proibição de edificar, se está a criar uma 

verdadeira servidão administrativa non aedificandi, que correntemente se define 

como o encargo imposto por lei sobre certo prédio, em proveito da utilidade 

pública de uma coisa36. 

As servidões administrativas são sempre legais, no sentido de que a sua 

constituição está sujeita ao princípio da precedência de lei. Porém, a par de 

servidões administrativas cuja constituição resulta ope legis, mediante a submissão 

automática a regimes uniforme e diretamente predeterminados de todos os 

prédios que se encontrem em determinadas condições fixadas legalmente por via 

geral e abstrata, outras servidões há cuja constituição exige a prática de um ato 

administrativo37, seja para verificar se ocorrem os pressupostos legalmente 

exigidos, seja para definição de certos aspetos do respetivo regime, 

designadamente, no respeitante à área sujeita à servidão e aos encargos por ela 

impostos. 

As servidões administrativas podem classificar-se em várias espécies, em 

função da utilidade pública que servem, do tipo de encargos que impõem sobre o 

prédio onerado ou do modo de constituição. Aquela que agora nos interessa é, em 

função dos encargos que impõe ao prédio serviente, a das servidões non aedificandi. 

Porém, tal como a figura da servidão administrativa (ou servidão de direito 

público) não obedece a uma disciplina jurídica comum, antes se encontra dispersa 

por uma profusão de regimes particulares, aplicáveis a cada uma das servidões 

administrativas legalmente consagradas, também da mesma forma existem vários 

tipos de servidão non aedificandi, com regimes legais específicos38. 

Para os efeitos que interessam à economia do presente artigo, importa 

determo-nos ante as servidões non aedificandi de proteção a um eixo rodoviário. 

                                                 
35 Idem, ibidem, pp. 89-90. 
36 MARCELLO CAETANO, Manual, pp. 1052-1053; ANTÓNIO PEREIRA DA COSTA, Servidões 
administrativas: outras restrições de utilidade pública, Porto, Ecla Editora, 1992, p. 22.  
37 Na aceção do artigo 148.º do cogente Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado 
pela Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, “[…] consideram-se atos administrativos as decisões que, no 
exercício de poderes jurídico-administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos numa 
situação individual e concreta”. 
38 Assim, para além das servidões non aedificandi previstas na legislação sobre as estradas e 
autoestradas, vejam-se, entre outras, as servidões das linhas férreas, as servidões de uso público 
sobre parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas, as servidões militares, as aeronáuticas 
ou as incluídas em zonas especiais de proteção de imóveis classificados. 
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No labor de depuramento dogmático que viemos envidando, podemos resumi-las 

como sendo limitações instituídas por lei, umas vezes diretamente, outras por 

intermediação de ato administrativo, que se traduzem na proibição de construir 

em certos prédios (ou em condicionamentos especiais à edificação aí consentida) 

por causa ou em benefício da utilidade pública de uma coisa (estrada ou 

autoestrada) com a qual se encontram na relação de vizinhança ou proximidade 

espacial legalmente pré-determinada.  

 

3. DO REGIME JURÍDICO DAS SERVIDÕES RODOVIÁRIAS 

A noção acima proposta aproxima-se da definição normativamente consagrada no 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional39, doravante designado 

breviatatis causa por Estatuto. É, aliás, neste Estatuto que vem definido o essencial 

do regime jurídico das servidões e outras restrições rodoviárias, sendo aí definidas 

servidões rodoviárias40, maxime as servidões non aedificandi41, mas também a zona 

de servidão non aedificandi42, a zona de respeito43 e a zona de servidão de 

visibilidade44.  

Além de prever que as servidões rodoviárias sobre bens privados são 

constituídas por determinação da lei ou por acordo entre a administração 

rodoviária e o proprietário, celebrado nos termos da lei geral, após aprovação do 

IMT, IP45, o Estatuto impõe a sua aplicação (e do regime das servidões públicas nos 

termos da lei geral) a todos os encargos, as proibições e as limitações impostos 

sobre os prédios confinantes ou vizinhos, em benefício de construção, 

manutenção, uso, exploração e proteção das estradas a que se aplica o diploma46. 

Do regime jurídico das servidões rodoviárias estabelecido no Estatuto mais resulta, 

desde logo, que, sempre que a construção de uma infraestrutura rodoviária não der 

                                                 
39 Aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, com as alterações entretanto introduzidas pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 
40 Como sendo os encargos, as proibições e as limitações impostos sobre os prédios confinantes ou 
vizinhos, em benefício de construção, manutenção, uso, exploração e proteção das estradas a que 
se aplica o Estatuto — cf. artigo 31.º, n.º 1. 
41 Cf. artigo 32.º. 
42 Espaço confinante com a zona da estrada em relação ao qual se verificam proibições ou 
condicionantes à edificação, construção, transformação, ocupação e uso do solo — cf. artigo 3.º, 
alínea xx). 
43 Que consiste na faixa de terreno com a largura de 150 m para cada lado e para além do limite 
externo da zona de servidão non aedificandi, na qual é avaliada a influência que as atividades 
marginais à estrada podem ter na segurança da circulação, na garantia da fluidez do tráfego que 
nela circula e nas condições ambientais e sanitárias da sua envolvente, nos termos do artigo 3.º, 
alínea vv). 
44 Que consiste no espaço em relação ao qual se verificam restrições altimétricas ou volumétricas 
aos respetivos uso, ocupação e transformação, nos termos do artigo 3.º, alínea ww). 
45 Cf. artigo 27.º, n.º 4, do Estatuto. 
46 Cf. artigo 31.º, n.º 1. 
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lugar a expropriação e for necessário proceder à utilização do subsolo ou espaço 

aéreo de um prédio, suscetível de fundar oposição do respetivo proprietário, nos 

termos do artigo 1344.º do CC47, deve ser constituída a competente servidão 

pública, devendo o seu ato constitutivo estabelecer os respetivos conteúdos e 

limites físicos48.  

De modo genérico, a tradição portuguesa já comportava servidões que se 

constituíam com a publicação da planta parcelar da via a construir ou reconstruir 

e que incidiam sobre uma certa faixa de terreno, determinada para cada um dos 

lados da estrada, cuja largura dependia da natureza da rodovia49. Essa tradição foi 

mantida com o Estatuto, que, em particular no que respeita à servidão non 

aedificandi e sem prejuízo de permissões excecionais50 51, estatui que a mesma é 

constituída em benefício das infraestruturas rodoviárias, do tráfego rodoviário, da 

segurança das pessoas, designadamente dos utilizadores da estrada, e da 

salvaguarda dos interesses ambientais, abrangendo os prédios confinantes e 

vizinhos daquelas, ficando sujeitas a autorização da administração rodoviária as 

operações urbanísticas de edificação, construção, transformação, ocupação e uso 

do solo e dos bens compreendidos na zona de servidão (artigo 32.º, n.º 1), mais 

estabelecendo os respetivos limites52.  

                                                 
47 Cf. artigo 31.º, n.º 4. 
48 Cf. artigo 31.º, n.º 6. 
49 Cf. artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro, artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 294/97, de 24 
de outubro, e Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 219/72, de 27 de 
junho, pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 175/2006, de 28 de 
agosto. 
50 Vide artigos 55.º ou 58.º 
51 Além das permissões excecionais aludidas na nota antecedente, importa notar que é também 
neste diploma estabelecido que os encargos, limitações ou proibições impostas pelas servidões não 
são aplicáveis à construção de áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis marginais 
às estradas (cf. artigo 21.º, n.º 2, do Estatuto). 
52 Assim, a servidão será definida: (1) até à aprovação da respetiva planta parcelar, por uma faixa de 
200 m para cada lado do eixo da estrada, e por um círculo de 650 m de raio centrado em cada nó 
de ligação (n.º 2); (2) depois da publicação do ato declarativo de utilidade pública dos prédios e da 
respetiva planta parcelar: i) por uma faixa de 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a 
menos de 20 m da zona da estrada (autoestradas e vias rápidas); ii) 50 m para cada lado do eixo da 
estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 20 m da zona da estrada 
(IP); iii) 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e 
nunca a menos de 15 m da zona da estrada (IC); iv) 20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro 
da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada (EN e restantes 
estradas, salvo estradas nacionais desclassificadas ainda não entregues aos municípios, em que pode 
ser definida uma zona de servidão non aedificandi inferior); e v) de um círculo de 150 m de raio 
centrado na interseção dos eixos das vias, qualquer que seja a classificação destas (nós de ligação) 
(n.os 8 e 12). 
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Para evitar o prolongamento da situação onerosa decorrente da criação de 

servidão non aedificandi53, com os limites previstos no n.º 2, o artigo 32.º mais 

estabelece um prazo de caducidade  (que terá de ser devidamente publicitada54) de 

cinco anos55. 

Além da servidão non aedificandi, o Estatuto também prevê servidões de 

visibilidade56 sobre os prédios confinantes e os prédios vizinhos das estradas 

situados na proximidade de cruzamentos, curvas ou outros locais potencialmente 

perigosos, definindo o IMT, IP, em norma regulamentar, os limites da zona de 

servidão e especificando as restrições ao uso, ocupação e transformação do prédio 

(artigo 33.º). 

Do regime do Estatuto mais resulta o estabelecimento de áreas de jurisdição 

da administração rodoviária57 e os poderes de autoridade pública de que dispõe a 

administração rodoviária para cessar as condições normais de utilização do 

domínio público rodoviário ou que ponham em causa qualquer servidão rodoviária 

(artigo 43.º)58. 

                                                 
53 Por publicação em Diário da República da declaração de aprovação do estudo prévio de uma 
estrada da rede rodoviária nacional e da planta parcelar (n.º 3). 
54 Publicada no Diário da República, pelo IMT, IP, e nas páginas eletrónicas deste, da administração 
rodoviária, dos municípios e das juntas de freguesia territorialmente abrangidos (n.º 7). 
55 Após a respetiva data de constituição, podendo o IMT, I. P., com a antecedência mínima de um 
ano do seu termo ou renovação, prorrogar este prazo, por uma única vez, por igual período, desde 
que devidamente fundamentada e mediante o pagamento de justa indemnização (n.º 5), podendo 
o termo inicial reportar-se à data da publicação do Estatuto, no caso dos estudos prévios aprovados 
antes da data da sua entrada em vigor (n.º 6). 
56 Que reveste, de certo modo e até certo ponto, não as características da servidão de vistas do 
direito civil, mas sim a da servidão altius non tollendi. 
57 Que abrange a área abrangida pelos bens do domínio público rodoviário do Estado, as zonas de 
servidão rodoviária e a zona de respeito (artigo 41.º), com limitações diversas para intervenções de 
terceiros (nomeadamente empreitadas) consoante as áreas aludidas (artigo 42.º). 
58 Pode a administração rodoviária, nomeadamente: i) remover ou fazer cessar as situações 
referidas, recorrendo à força pública (n.º 2); ii) recorrer ao embargo administrativo e demolição de 
construções efetuadas em zonas de servidão non aedificandi e áreas de proteção estabelecidas no 
Estatuto, executar coercivamente as suas decisões e das decisões judiciais e administrativas 
aplicáveis ou instruir processos e aplicar de sanções por violação das disposições do presente 
Estatuto (n.º 3); iii) determinar, a título preventivo e com efeitos imediatos, mediante ordem escrita 
devidamente fundamentada, a suspensão ou cessação de atividades ou o encerramento de 
instalações que ponham em risco a circulação rodoviária ou que causem ou ameacem causar dano 
à estrada; identificar as pessoas ou entidades que promovam quaisquer atividades em violação das 
disposições legais e regulamentares de proteção à estrada, ou ao património público afeto à sua 
exploração, em especial à segurança rodoviária, procedendo à imediata denúncia perante as 
autoridades competentes, se tais atos forem suscetíveis de integrar um tipo legal de crime ou de 
ilícito contraordenacional; solicitar a colaboração das autoridades administrativas e policiais para 
impor o cumprimento de normas e determinações que, por razões de segurança ou de garantia de 
inviolabilidade dos bens públicos, devem ter execução imediata no âmbito dos atos de gestão 
pública; determinar a imediata remoção de ocupações indevidas de bens de domínio público sob 
sua administração, ou afetos à sua atividade, recorrendo, se necessário, à colaboração das 
autoridades policiais (n.º 4); iv) aplicar coimas, por constituir contraordenação muito grave a 
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III. CREDENCIAIS CONSTITUCIONAIS PARA RESSARCIMENTO POR SERVIDÃO  

1. FUNDAMENTOS SEMINAIS, REMOTOS E MEDIATOS 

1.1. Artigos 2.º e 9.º, al. b), da Constituição 

Para uns, o parâmetro constitucional a utilizar para dar resposta ao problema da 

indemnizabilidade das servidões administrativas e de outras restrições ao direito 

de propriedade por razões de interesse público repousa numa credencial 

constitucional autónoma, assim evitando o alargamento do conceito de 

expropriação.  

Essa credencial, enunciada num princípio da onerosidade da aquisição de 

direitos reais enquanto afloramento de um direito geral à reparação de danos, 

decorre autonomamente da regra do Estado de direito democrático e está vertida 

nos artigos 2.º e 9.º, alínea b), da Constituição59. O Tribunal Constitucional 

(doravante TC) parece ter acolhido esta  orientação, ao postular que se encontra, 

não no artigo 22.º, mas antes no princípio do Estado de Direito democrático, ínsito 

no artigo 2.º da Constituição (e reforçado logo na alínea b) do artigo 9.º da mesma 

Lei Fundamental), o tronco de sustentação de um direito geral à reparação de 

danos por parte do Estado e demais entes públicos, que transcende a 

responsabilidade civil por facto ilícito, que teria depois concretizações especiais 

nos artigos 22.º, 37.º, n.º 4, 60.º, n.º 1, e 62.º, n.º 2, da CRP60. 

 

1.2. Art. 22.º da CRP 

Já o sabemos: a Constituição estipula no artigo 22.º um princípio geral de 

responsabilidade do Estado e das demais entidades públicas “por ações ou 

omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de 

que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem”. 

Em concretização daquele normativo constitucional, o regime da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais entidades públicas 

foi sendo plasmado em diferentes diplomas legislativos61. 

A questão que se pode colocar é se aquele artigo 22.º da Constituição, 

mediado que está, como vimos, por diplomas de legislação ordinária, pode 

fundamentar, em si mesmo, a responsabilidade indemnizatória ou compensatória 

                                                 
edificação em zonas de servidão non aedificandi ou de vistas (artigo 70.º, n.º 2, alíneas a) e b), 
respetivamente). 
59 BERNARDO AZEVEDO, Servidão, p. 45, nota 28. 
60 Ac. n.º 444/2008 de 23.09.2008 (proc. n.º 80/2008). 
61 Desde o Decreto-Lei n.º 48 051, de 21.11.1967, ao cogente Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e demais entidades públicas (doravante RRCEEDEP), aprovado pela Lei 
n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 
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quando a servidão resulte, não de ato administrativo, mas da própria norma legal 

que estabeleça a servidão62.  

Pois bem, a este respeito importa colocar duas questões pertinentes63:  

i) o princípio da responsabilidade civil do Estado é aplicável aos atos (ou 

omissões) ilícitas praticados no âmbito do exercício de todas as 

funções do Estado, incluindo a função legislativa?; e  

ii) o preceito constitucional também contempla a responsabilidade civil por 

atos lícitos, nomeadamente por atos legislativos lícitos?  

 

1.2.1. Da responsabilização do Estado por ato legislativo (ilícito) 

Quanto à primeira questão, a posição minoritária, assumida por MARIA LÚCIA 

AMARAL PINTO CORREIA, não considera que o artigo 22.º da Constituição seja 

aplicável aos atos legislativos ilícitos, dado que “[…] a lei contrária ao direito é a lei 

inconstitucional […]”. Para tanto, estabelece a autora como parti pris a necessidade 

de se averiguar se a “[…] inconstitucionalidade é uma forma de ilicitude, no preciso 

sentido que o termo tem enquanto pressuposto de responsabilidade civil […]”, 

concluindo que o conceito de “ilicitude” não é sinónimo de anti juridicidade, antes 

remetendo para um tipo particular de comportamento antijurídico, que se 

consubstancia na omissão do comportamento devido que vincula certo sujeito de 

direito a outro sujeito. Ora, “[…] nenhum particular individualmente considerado 

pode ser considerado como «titular» de um direito «subjetivo» à emissão de leis 

conformes à Constituição […]”64.  

Estabelecendo uma comparação com as constituições de outros países, 

entende a autora que “[…] não são ressarcíveis os danos sofridos pelo particular 

durante a vigência de uma lei inconstitucional e diretamente decorrentes dela 

                                                 
62 A questão assumiu particular relevância antes da entrada em vigor do cogente RRCEEDEP, 
porque o regime legal constante do Decreto-Lei n.º 48 051 apenas previa indemnização pela prática 
de atos administrativos lícitos, não estando prevista a possibilidade de os particulares serem 
ressarcidos por atos legislativos e políticos lícitos. Na verdade, esta modalidade de responsabilidade 
só viria a ser consagrada normativamente no regime atualmente vigente, que, no seu artigo 16.º, já 
prevê, sob a epígrafe de indemnização pelo sacrifício, o direito dos particulares serem indemnizados 
pela prática de atos lícitos, tenham natureza administrativa, política ou legislativa, desde que 
imponham encargos ou provoquem danos especiais ou anormais. 
63 Seguindo de perto a problematização de MÁRCIA SOFIA ALVES FARIAS, A responsabilidade civil 
extracontratual do Estado por atos legislativos lícitos: uma perspetiva constitucional, europeia e 
internacional, dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, integralmente disponível e acessível para consulta online in 
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/32572/1/ulfd134583_tese.pdf, 2017, p. 39.  
64 MARIA LÚCIA AMARAL PINTO CORREIA, Dever de legislar e dever de indemnizar: a propósito do caso 
“Aquaparque do Restelo”, THEMIS, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 
Ano I, n.º 2, 2000, pp. 90-91. 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/32572/1/ulfd134583_tese.pdf
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[…]”65, rejeitando a hipotética criação de uma ação autónoma de responsabilidade 

do Estado por prejuízos causados pelos chamados “factos ilícitos” do legislador66. 

O verdadeiro problema que se levanta nestas situações, segundo a autora, 

prende-se com a indemnização dos prejuízos causados por uma lei 

inconstitucional durante o período de tempo que medeia a entrada em vigor da lei 

e a sua declaração de inconstitucionalidade67. Restaria, conclui a autora, uma 

possibilidade: o apuramento da responsabilidade por atos legislativos “ilícitos” ser 

feito a título subsidiário, uma vez obtida uma decisão de inconstitucionalidade e 

apenas nos casos em que a eficácia retroativa desta decisão se não tenha mostrado 

capaz de eliminar todos os prejuízos sofridos pelo privado por causa da vigência da 

lei inconstitucional e durante o período de tempo que mediou entre o momento 

da entrada em vigor da lei e o momento da certificação jurisdicional da sua 

invalidade68. 

Não obstante, não se antolha difícil a identificação de uma corrente 

amplamente maioritária nesta matéria, que cerrou fileiras em torno de um largo 

consenso quanto à aplicabilidade do artigo 22.º da Constituição às ações ou 

omissões praticadas no exercício da função legislativa, ao menos quando sejam 

ilícitas. 

Desde logo, defende-se que o legislador, ao empregar o termo “funções” na 

letra do artigo 22.º, pretendeu abarcar, no princípio geral aí consagrado, todas as 

funções do Estado, sem exceção. Neste sentido, de resto, asseverou-se mesmo que 

a forma ampla como o artigo 22.º da Constituição define a matéria da 

responsabilidade, empregando fórmulas como “Estado e demais entidades 

públicas” ou “atos ou omissões praticados no exercício das suas funções pelos 

titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes”, é de molde a abranger a atuação 

do Estado no campo jurisdicional, legislativo, político e administrativo69. Logo, 

aplicar-se-á, não só também à função legislativa, como inclusive às funções política 

ou governativa70. 

                                                 
65 Idem, ibidem. 
66 Que, aliás, consubstanciaria uma forma nova, atípica, de controlo da constitucionalidade, forma 
essa que é estranha ao sistema de justiça constitucional que os artigos 221.º, 204.º e 277.º a 283.º da 
Constituição consagram. 
67 MARIA LÚCIA AMARAL PINTO CORREIA, Responsabilidade do Estado, p. 423. 
68 MARIA LÚCIA AMARAL PINTO CORREIA, Dever de legislar, pp. 9-11. 
69 MARIA DA GLÓRIA DIAS GARCIA, A responsabilidade civil do Estado e demais pessoas coletivas 
públicas, Lisboa, Conselho Económico e Social, 1997, p. 62. 
70 JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, 4.ª edição, 
Coimbra Editora, 2008, p. 349. 
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Também se postulou que o artigo 22.º da Constituição consagra um direito 

de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias. Por isso, a inércia do 

legislador ordinário não obstaria à sua direta invocação pelos particulares71. 

Ainda em apoio desta posição tem sido chamado à colação o direito 

comunitário. O Tribunal de Justiça da União Europeia, sobretudo a partir do 

acórdão Brasserie du pêcheur/Factortame72, firmou no direito comunitário 

jurisprudência no sentido da responsabilidade dos Estados-membros por atos 

legislativos praticados no âmbito da transposição de diretivas. 

Em suma, não é difícil aceitar que o artigo 22.º da Constituição deve ser lido 

em sentido amplo, considerando a letra do artigo, nomeadamente quando dispõe 

que “[o] Estado [é] civilmente responsáve[l] por ações ou omissões praticadas no 

exercício das suas funções e por causa desse exercício, de que resulte violação dos 

direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem”. Face à letra da lei, não se 

vislumbra motivo para não incluir, de igual modo, os atos legislativos e a função 

legislativa. Com efeito, os órgãos legislativos, a Assembleia da República e o 

Governo (bem como as Assembleias Legislativas Regionais) são órgãos de 

soberania do Estado com competência legislativa (competência esta sujeita aos 

limites constitucionais), pelo que o artigo 22.º se lhes aplica73. 

 

1.2.2. Da responsabilização do Estado por ato legislativo lícito 

Resta saber se o mesmo artigo constitui fundamento para a responsabilidade civil 

extracontratual por atos legislativos lícitos. E a resposta a esta questão é bem 

menos pacífica e linear. Alinhemos as posições da doutrina e da jurisprudência 

mais autorizadas no que diz respeito a esta matéria. 

Para RUI MEDEIROS74, o artigo 22.º da Constituição somente abrange a 

responsabilidade civil do Estado por atos ilícitos e culposos que atinjam direitos, 

liberdades e garantias dos particulares. Nesta perspetiva, a modalidade de 

responsabilidade por ato lícito terá um fundamento autónomo, que não se 

                                                 
71 DIOGO FREITAS DO AMARAL / RUI MEDEIROS, Responsabilidade civil do Estado por omissão de 
medidas legislativas – o caso Aquaparque, Lisboa, Revista de Direito e Estudos Sociais, agosto-
dezembro, 2000, Ano XLI (XIV da 2.ª série), pp. 308 e 381; RUI MEDEIROS, Ensaio sobre a 
Responsabilidade Civil do Estado por Atos Legislativos, Almedina, 1992, pp. 85-88. 
72 Acórdão de 05.03.1996 proferido nos processos apensos n.os C-46/93 e C-48/93, integralmente 
disponível para consulta online, na língua portuguesa e na presente data, in 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=B50B7E27E7AA43DE5BDF944E38054F0E?text
=&docid=81389&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7228240.  
73 Hoc sensu, vide também JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, 7.ª edição, 13.ª reimpressão, Almedina, 2013, pp. 474-475; JOSÉ JOAQUIM GOMES 

CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Tomo I, 4.ª edição, 
Coimbra Editora, 2007, p. 430; JORGE MIRANDA, Manual, p. 289. 
74 Ensaio, pp. 92, 330 e 334. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=B50B7E27E7AA43DE5BDF944E38054F0E?text=&docid=81389&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7228240
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=B50B7E27E7AA43DE5BDF944E38054F0E?text=&docid=81389&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7228240
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confunde com o preceito aludido, radicando, ao invés, no direito individual de 

propriedade, previsto no artigo 62.º da Constituição. 

Mais acutilante e assertiva na negação de um dever de indemnizar baseado 

no artigo 22.º da Constituição a propósito de factos legislativos lícitos, MARIA LÚCIA 

AMARAL PINTO CORREIA defendeu mesmo que “[…] esta forma de 

«responsabilidade» não existe em direito português como não existe em qualquer 

outro direito […]”75 . E porquê? Porque, segundo a autora, não é a Constituição que 

protege o património dos particulares contra a lesão provocada pelas leis, mas sim 

a figura da lei expropriatória, que constitui “[…] todo o ato legislativo que 

intencionalmente impuser a um privado um encargo […]” grave e especial, só sendo 

esse ato considerado válido se expressamente incluir uma cláusula indemnizatória 

que atribua uma compensação justa ao particular lesado. Nesta conformidade, o 

legislador estará, portanto, obrigado a um dever de indemnizar que resulta, não da 

Constituição, mas da própria lei e se encontra à margem do instituto da 

responsabilidade civil76. Em defesa desta perspetiva, sustenta a autora que as leis 

expropriatórias que omitirem a cláusula de compensação ou que prevejam uma 

compensação insuficiente para o particular lesado são inconstitucionais77 78. E 

conclui que os pressupostos da responsabilidade civil do Estado e do dever de 

indemnizar os particulares não se encontram fixados no artigo 22.º da Constituição, 

mas no disposto na lei que regule esta matéria, ainda que em cumprimento de 

determinados preceitos constitucionais79.  

Mais sustenta a autora que o aludido artigo 22.º da Constituição, consagrando 

a responsabilidade civil da Administração, apenas contém uma norma de garantia 

institucional, que determina a proibição de intervenção do legislador na 

conformação normativa desta forma de responsabilidade. O sentido da 

constitucionalização da responsabilidade civil administrativa é, assim, (apenas) o 

de assegurar a sobrevivência do instituto da responsabilidade civil da 

administração, garantido a proteção dos particulares contra todas as ameaças de 

                                                 
75 Responsabilidade, p. 442.  
76 Idem, ibidem, p. 423. 
77 Partindo da aplicação conjunta do disposto no número 2 do artigo 62.º, e dos artigos 2.º, 13.º, 18.º 
e 266.º, n.º 2, todos da Constituição. 
78 Para tanto, poderia até o Tribunal Constitucional vir a arbitrar o pagamento de compensações 
indemnizatórias aos particulares, nos termos do disposto nos artigos 221.º e 284.º, n.º 4, ambos da 
Constituição, embora somente em duas situações: i) na hipótese de impossibilidade de declaração 
de inconstitucionalidade da lei, pelo facto da insuficiência ou omissão da cláusula compensatória 
se dever a erro de prognose do legislador; ii) quando a declaração de inconstitucionalidade da lei, 
embora devidamente fundamentada, não fosse suficiente para assegurar a eliminação de todos os 
sacrifícios impostos ao património do particular em consequência da vigência da lei 
inconstitucional (idem, ibidem, pp. 709-710). 
79 Idem, ibidem, pp. 439 ss. 
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aniquilamento que eventualmente venham a ser dirigidas por parte do legislador 

ordinário80. 

À margem das objeções dos autores citados supra, importa ainda enunciar 

um argumento que tem sido apontado como militando em sentido 

moderadamente desfavorável à admissibilidade de subsunção da responsabilidade 

civil do Estado por ato legislativo lícito, tanto no artigo 22.º da Constituição, como 

no próprio regime legislativo ordinário: é que a referência constante no artigo 22.º 

da Lei Fundamental à solidariedade dos titulares de órgãos, funcionários ou 

agentes parece, à partida, remeter-nos para a conceção de que o regime geral da 

responsabilidade civil do Estado e demais pessoas de direito público somente se 

aplica nas situações em que esteja em causa a omissão ilícita ou a prática de um 

ato ilícito, pois só nestas situações se justifica o dever de solidariedade entre os 

titulares de órgãos, agentes e funcionários81.  

Arrolados os argumentos supra enunciados, seja isoladamente considerados, 

seja conjugados com outro(s), alinham-se seguidamente aqueles que outras 

sensibilidades doutrinárias contrapõem, de sentido contrário, mas à partida 

dotados de idênticas pertinência teórica e aplicabilidade prática. Enunciamo-los 

sucintamente de seguida. 

Primum, o artigo 22.º da Constituição, em bom rigor, não exclui, mesmo no 

seu enunciado gramatical, a responsabilidade por atos lícitos, permitindo as 

expressões aí utilizadas também uma interpretação extensiva do seu conteúdo. 

Como ensina a doutrina mais autorizada, “[…] com a referência à «violação» está-

se a prever a responsabilidade por factos ilícitos e com referência a «prejuízo» a 

responsabilidade por fatos lícitos. São ambas as modalidades que a Constituição 

pretende abranger […]”82. 

Aliás, não é sequer despiciendo lobrigar que esta modalidade se quadra, quer 

no espírito sistemático e teleológico do sistema, quer na própria letra do preceito, 

“[…] por força dos princípios do Estado de Direito […]”83. De facto, o direito a ser 

                                                 
80 Idem, ibidem, pp. 449-451.  
81 Nesse sentido parecem ter-se pronunciado as vozes mais autorizadas da doutrina constitucional, 
seja afirmando que a “[…] solidariedade de titulares de órgãos, funcionários e agentes, […] só faz 
sentido, evidentemente, quanto a fatos ilícitos […]” (JORGE MIRANDA, Manual, p. 353), seja 
asseverando que “[o] enunciado normativo do artigo 22.º parece não abranger a chamada 
responsabilidade por atos lícitos [porque a] consagração da responsabilidade solidária do Estado 
com os titulares dos órgãos, funcionários e agentes e a sugestão da responsabilidade se articular 
com a ilicitude da conduta (por ações ou omissões praticadas no exercício das funções e por causa 
desse exercício) e com a ilicitude do resultado (violação de direitos, liberdades e garantias ou 
prejuízo para outrem) justificariam a limitação do princípio geral da responsabilidade aos atos 
culposos ou, pelo menos, ilícitos, dos titulares de órgãos, funcionários ou agentes do Estado […]” 
(GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição, p. 431). 
82 JORGE MIRANDA, Manual, p. 269. 
83 Idem, ibidem. Vide também GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição, pp. 428-429. 
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indemnizado pela prática de atos legislativos lícitos pode dizer-se imanente ao 

princípio do Estado de Direito democrático, consagrado no artigo 2.º da 

Constituição, e ainda dos princípios da dignidade da pessoa humana e da tutela da 

confiança que lhe estão ligados, devendo os cidadãos ser protegidos contra as 

situações que lhe causem prejuízos desmesurados, independentemente da sua 

origem84. 

Secundum, ainda que assim não fosse e mesmo que se entendesse que o teor 

literal do preceito só inclui a responsabilidade extracontratual por atos ilícitos, 

nunca estaria constitucionalmente excluído o alargamento à responsabilidade por 

atos legislativos lícitos. Assim é porque, “a par da responsabilidade funcional por 

atos ilícitos e culposos, prevista no artigo 22.º da CRP, a Constituição prevê 

explicitamente outros institutos compensatórios densificadores do direito geral à 

reparação de danos”85. E, porque assim, prosseguindo a exposição dos tratadistas, 

independentemente do rigor técnico-jurídico na construção do instituto da 

responsabilidade do Estado, é seguro asseverar que, ao consagrar explicitamente 

no artigo 22.º a responsabilidade do Estado por ações ilícitas e culposas dos 

titulares de órgãos, funcionários ou agentes, o legislador constitucional não 

pretende excluir outros institutos indemnizatórios ou de compensação de 

resultados lesivos derivados de atos dos poderes públicos reconduzíveis à 

responsabilidade do Estado em sentido amplo — como o sejam a responsabilidade 

por risco, as ações ou omissões ilícitas não culposas “e até a indemnização de 

direito público, justificada pela provocação de danos através de atos lícitos 

(expropriação, sacrifícios especiais) [que, de todo o modo,] teria de fazer apelo a 

outros direitos e princípios (princípio da igualdade perante encargos públicos). 

Com este sentido fala-se do princípio da compensação, dado que a prestação 

indemnizatória ou compensatória a cargo do Estado destina-se a funcionar como 

pressuposto da ilicitude do ato ou omissão dos poderes públicos que, de forma 

desigual ou não proporcional, afetou o valor e a existência de um direito, liberdade 

e garantia […]”86.  

                                                 
84 Orientação que parece ter sido acolhida pelo Tribunal Constitucional, como vimos, no seu Ac. 
n.º 444/2008 de 23.09.2008 (proc. n.º 80/2008, 2.ª secção, Relator: Cons. JOÃO CURA MARIANO).  
85 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição, pp. 431-432. Os autores enunciam 
expressamente os casos previstos na Constituição que concretizam este desiderato compensatório, 
nos seguintes termos: “É o que se passa quanto à indemnização em casos de expropriação e de 
requisição (artigo 62.º-1), de nacionalização e outras apropriações públicas (artigo 83.º); por outro 
lado, o princípio do Estado de direito inclui necessariamente um princípio de reparação dos danos 
causados pela atividade pública impositiva de sacrifícios especiais e graves (ex.: certos casos de 
vínculos urbanísticos e ecológicos); quanto à indemnização por danos resultantes de atividades de 
risco (ex.: lesões provocadas por ações de polícia) e quanto à compensação derivada da obrigação 
de se eliminarem outros resultados lesivos semelhantes”. 
86 Idem, ibidem.  
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De resto, também a jurisprudência dos tribunais superiores (de todas as 

ordens jurisdicionais) se tem pronunciado em sentido positivo quanto à aceitação 

da responsabilidade por atos legislativos lícitos, bem como quanto à consagração 

deste instituto no artigo 22.º da Constituição87. 

Tertium, a premissa apriorística acolhida por RUI MEDEIROS e MARIA LÚCIA 

AMARAL PINTO CORREIA, que parecem eleger a lei expropriatória como a única 

situação em que um ato legislativo lícito poderá acarretar a responsabilidade do 

Estado — e, mesmo aí, se e apenas na medida em que a lei preveja uma adequada 

compensação —, também é alvo de críticas, porque a expropriação não constitui o 

único exemplo em que um ato lícito pode provocar danos ou prejuízos aos 

particulares. Assim é por três ordens de razão distintas. 

Desde logo, porque a atuação legislativa lícita também pode determinar a 

lesão de outros direitos que não o direito de propriedade. Não parece existir 

objeção de princípio a que o preceito, dados a sua localização sistemática e os 

termos amplos em que vêm formulados os seus pressupostos aplicativos, constitua 

suporte normativo adequado de pretensões indemnizatórias pelo sacrifício de 

outros direitos patrimoniais privados que não caibam noutras previsões legais, de 

fundamento e/ou recorte mais específico. 

Depois, porque uma atuação legislativa lícita pode afetar outros bens que não 

tenham conteúdo patrimonial. Aliás, há mesmo sensibilidades doutrinárias que 

limitam o campo de aplicação do instituto da responsabilidade pelo sacrifício à 

“[…] responsabilidade civil pelo sacrifício de bens pessoais […]”88. 

Por último, porque há exemplos (inclusive consagrados constitucionalmente) 

de atos legislativos ou políticos lícitos, que, embora sendo completamente alheios 

ao domínio expropriativo, impõem sacrifícios aos particulares, relativamente aos 

quais não menos se justifica o dever de indemnizar89.  

Quartum, a proposição  de que não é o artigo 22.º da Constituição, mas sim a 

lei ordinária90, que atribui aos particulares lesados o direito à indemnização pelos 

danos causados por atos ou omissões do Estado consubstancia a inversão 

metodológica do processo hermenêutico e de exegese jurídica: no fundo, esta 

proposta implica que se faça depender o sentido e a função da norma contida no 

                                                 
87 Sem preocupações de exaustividade, citam-se aqui: o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 
153/90, de 03.05.1990, proferido no processo que correu termos na 2.ª secção daquele Venerando 
tribunal sob o n.º 340/87, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 7 de setembro de 1990, e 
acessível em linha em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19900153.html; e o 
acórdão do STJ de 08.02.2001 (in Coletânea de Jurisprudência, 2001, 1.º, p. 150). 
88 MARCELO REBELO DE SOUSA/ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Responsabilidade Civil Administrativa. 
Direito Administrativo Geral. Tomo III, Lisboa, D. Quixote, 2008, p. 59. 
89 V.gr., a declaração do estado de sítio ou de emergência. 
90 Seja o Decreto-Lei n.º 48 051, de 21 de novembro de 1967 (ainda que conjugado com alguns 
preceitos constitucionais), seja o artigo 16.º do RRCEDEP. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19900153.html
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artigo 22.º da Constituição da consagração prévia do instituto da responsabilidade 

civil do Estado na legislação ordinária91. No limite, extraindo deste entendimento 

todos os corolários, seríamos levados a concluir que não devem ser aplicadas as leis 

constitucionais pertinentes a qualquer instituto positivado em lei ordinária sobre 

essa matéria, o que não se pode aceitar. De facto, são as leis ordinárias que devem 

estar de acordo com a Constituição e desenvolver as matérias aí consagradas no 

respeito pelas normas constitucionais, e não o contrário. Qualquer lei deve, assim, 

ser lida e interpretada, conjuntamente e em harmonia com a Constituição. 

E nem se diga que obsta à conclusão enunciada supra uma eficácia mediata 

da norma do artigo 22.º da Constituição: sem que se possa negar-lhe uma natureza 

e formulação tendencialmente principal, transporta regras imediatamente 

aplicáveis quanto à responsabilidade pública92 93. Daí que também não seja fator 

decisivo para afastar a ressarcibilidade de danos causados por ato legislativo lícito 

a circunstância de o artigo 22.º da Constituição ter a natureza de uma garantia 

institucional94. 

Aqui chegados, concluímos que o artigo 22.º da Constituição proíbe um 

retrocesso ou eliminação da responsabilidade civil do Estado, sendo, assim, 

garantida a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Mais 

concluímos que esta garantia se estende à responsabilidade civil do Estado no 

                                                 
91 ANTÓNIO VIEIRA CURA, Responsabilidade Civil da Administração por Factos Lícitos, AA.VV., 
Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, Boletim da Faculdade de Direito de 
Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p. 1225. 
92 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição, p. 429, esclarecem-no, afirmando que “(1) o 
Estado e as demais pessoas coletivas são responsáveis, isto é, têm de assumir a responsabilidade 
civil […]; (2) o Estado e as demais entidades públicas são diretamente responsáveis […]. [E, se é certo 
que e]sta disciplina jurídico-constitucional diretamente aplicável deixa larga margem de 
conformação ao legislador quanto à definição dos pressupostos [também não é menos verdade que 
tal] liberdade de conformação tem, porém, de atender ao sentido da norma de proibição que o 
artigo 22.º também transporta e que se traduz na garantia da responsabilidade direta do Estado […] 
sendo vedado ao legislador excluir, por via de lei, essa garantia […]”. 
93 Daí que os próprios tribunais tenham vindo a decidir que “[a] garantia institucional em que o 
artigo 22.º […] se configura, implica a responsabilidade direta do Estado pela lesão de direitos, 
liberdades e garantias, cometida pelos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, ainda que 
a lesão seja produzida por atos lícitos dos poderes públicos […]” (cf. o já citado acórdão do STJ de 
08.02.2001). 
94 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição, pp. 428-429. Os autores esclarecem a este 
respeito o seguinte: “A colocação do preceito em sede de princípios gerais não prejudica, porém, a 
sua dimensão subjetiva, no sentido de o artigo 22.º consagrar o direito de reparação dos danos 
causados por ações ou omissões pelos titulares de órgãos, funcionários ou agentes do Estado e 
demais entidades públicas. A sua caracterização como princípio-garantia ou como garantia 
institucional também deixa imperturbada a sua dimensão subjetiva com o sentido acabado de 
referir. Note-se que, em sede dos princípios gerais dos direitos e deveres fundamentais do título I 
estão incluídos outros direitos e garantias indiscutíveis (exs.: direito de acesso ao direito e tutela 
jurisdicional efetiva, com todas as densificações constantes do artigo 20.º; direito de resistência, 
consagrado no artigo 21.º”. 
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exercício da sua função legislativa e não se restringe apenas, à responsabilidade 

civil da administração pública — e não deixa sequer de fora os atos lícitos.  

Radica nos artigos 2.º, 9.º e 22.º da Constituição, portanto, ainda que de forma 

mediata e seminal95, a base constitucional para fundar a responsabilidade civil do 

Estado por atos legislativos lícitos. 

 

2. FUNDAMENTO IMEDIATO: ARTIGO 62.º DA CONSTITUIÇÃO 

Todavia, além daquele preceito, a doutrina e a jurisprudência mais autorizadas 

têm-se afadigado no labor de apurar e determinar outras credenciais 

constitucionais com maior proximidade teleológica com o instituto. Fixemos, pois, 

os contributos de enquadramento constitucional do instituto. 

Para uns, o parâmetro constitucional a utilizar para dar resposta ao problema 

da indemnizabilidade das servidões administrativas e de outras restrições ao 

direito de propriedade por razões de interesse público repousa numa credencial 

constitucional autónoma, assim evitando o alargamento do conceito de 

expropriação. Essa credencial é enunciada num “princípio da onerosidade da 

aquisição de direitos reais [enquanto afloramento de um] direito geral à reparação 

de danos […]” autonomamente decorrente da regra do Estado de direito 

democrático, vertida no artigo 2.º e 9.º, alínea b), da Constituição96 97. 

A maioria da doutrina, contudo, parece inclinar-se para considerar o artigo 

62.º da Constituição como a “disposição-chave” em matéria de “[…] obrigação de 

indemnizar pelos danos causados licitamente na propriedade privada […]”98. Mas 

mesmo aqui, há nuances a assinalar. 

Para quem perfilhe uma conceção ampla de expropriação, o fundamento 

dessa indemnização encontra-se nos princípios do Estado de direito democrático 

e da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos (artigos 2.º e 13.º), mas 

também na justa indemnização por expropriação (de sacrifício ou substancial), 

alojada no n.º 2 do artigo 62.º (todos da Constituição)99. 

Quem, ao invés, faz corresponder o conceito constitucional de expropriação 

ao sentido clássico e “próprio” que lhe corresponde, transfere o problema do 

âmbito do n.º 2 do artigo 62.º para o n.º 1 do mesmo preceito, ou identificando a 

                                                 
95 Sem prejuízo, portanto, de devermos buscar noutros lugares da Constituição credenciais mais 
imediatas e próximas do instituto. 
96 BERNARDO AZEVEDO, Servidão, p. 45, nota 28. 
97 Esta orientação, como vimos, também conheceu acolhimento jurisprudencial, desde o Ac. n.º 
444/2008 do Tribunal Constitucional (TC), de 23.09.2008 (proc. n.º 80/2008).  
98 RUI MEDEIROS, Artigo 62.º, Constituição Portuguesa Anotada. Tomo I. Coordenação de JORGE 

MIRANDA/RUI MEDEIROS, 2.ª edição, Coimbra Editora, 2010, p. 1263. 
99 FERNANDO ALVES CORREIA, Manual, p. 337; MARIA LÚCIA AMARAL PINTO CORREIA, Responsabilidade, 
pp. 561 ss. e, em especial, 575, nota 250. 
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figura da “[…] determinação de conteúdo envolvendo um dever de compensação 

[que, tal como a expropriação, é] manifestação do princípio da igualdade dos 

cidadãos perante os encargos públicos em resultado do sacrifício de direitos 

patrimoniais privados […]”100; ou afirmando que “[…] a garantia constitucional da 

propriedade impõe que esta não possa ser sacrificada sem indemnização, mesmo 

em casos em que formalmente a titularidade privada se mantém e não há, pois, 

tecnicamente expropriação […]”101. 

Embora frisando que se ocupava apenas daqueles casos em que a servidão é 

constituída sobre parcela sobrante de terreno expropriado, ou seja, em que à sua 

imposição acrescia a expropriação da titularidade de outra parcela do (mesmo) 

bem onerado, a jurisprudência constitucional tem admitido que a garantia da justa 

indemnização contida no n.º 2 do artigo 62.º não se limita aos atos ablativos da 

titularidade do bem (ou direito real) para prossecução do bem comum, abrangendo 

a perda de valor inerente à imposição de uma servidão de direito público que 

sacrifique uma das faculdades de gozo ou uso (utilitas rei) que a coisa 

anteriormente proporcionava102 103 104.  

                                                 
100 MIGUEL NOGUEIRA BRITO, A Justificação, pp. 1009 e passim. 
101 JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, A Jurisprudência, p. 415; do mesmo autor e no mesmo sentido, A 
caducidade da expropriação no âmbito da Reforma Agrária, Estudos sobre Expropriações e 
Nacionalizações, Lisboa, Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 1989, pp. 64-65. 
102 Cf. acórdão n.º 612/2009 do TC de 02.12.2009 e tirado no processo n.º 278/08, acessível online in 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090612.html.  
103 O mesmo TC também já deixou expresso o entendimento, cuja pertinência importa reter, 
segundo o qual “[…] a previsão do n.º 2 do artigo 62.º constitui um afloramento particular (embora 
de enorme significado) do princípio mais geral da igualdade dos cidadãos perante os encargos 
públicos. É esse o princípio-base, que está na raiz de todas as imposições constitucionais de 
ressarcimento de prejuízos sofridos pelos particulares por força de uma atividade no interesse 
público. Daí que, estando em causa a supressão, por força de uma servidão non aedificandi, de uma 
faculdade reconhecida, por classificação administrativa, como contida no direito de propriedade, o 
teste constitucional decisivo far-se-á, em última instância, por aplicação daquele princípio. 
Independentemente da conceção de que se parta, ele fornece, para lá de todas as dúvidas, um 
parâmetro seguro para ajuizar da conformidade constitucional da solução. [Mais: n]ão sofre hoje 
contestação que dos princípios do Estado de direito democrático e da igualdade (na vertente da 
igualdade perante os encargos públicos) decorre uma exigência constitucional de indemnizar, não 
apenas as supressões do direito de propriedade, mas também certas limitações aos usos e faculdades 
nele incluídas […]” — cf. acórdão n.º 525/2011 do Tribunal Constitucional, datado de 09.11.2011 e 
tirado no processo n.º 526/10, e que se encontra integralmente disponível para consulta online in 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110525.html. Além deste, vide o já citado Ac. 
n.º 444/2008 do TC de 23.09.2008 (proc. n.º 80/2008). 
104 De resto, de há muito que o TC fez sua esta ideia tuteladora. Pode ler-se, por exemplo, no acórdão 
n.º 341/86 que, “[…] mesmo naqueles casos em que a Administração impõe aos particulares certos 
vínculos que, sem subtraírem o bem objeto do vínculo, lhe diminuem, contudo, a utilitas rei, se 
deverá configurar o direito a uma indemnização, ao menos quando verificados certos pressupostos 
[…]”.  

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090612.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110525.html
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É, pois, o apontado princípio da igualdade dos cidadãos na repartição dos 

encargos públicos que serve de fundamento deste tipo de responsabilidade. Neste 

sentido, como vimos, apontam tanto a doutrina105 como a jurisprudência106. De 

acordo com esta construção, subjaz à ideia de responsabilidade por factos lícitos 

que a atividade administrativa se exerce no interesse de todos. Se essa atividade for 

causadora de danos apenas para alguns, está quebrado o equilíbrio e aberto o 

caminho à desigualdade e à discriminação. A reparação visa o restabelecimento 

desse equilíbrio. 

Nesta linha de entendimento, impõe-se a valoração dos efeitos dos atos do 

ente público na esfera jurídico-patrimonial do cidadão ou grupo de cidadãos 

atingidos por tais atos. Haverá que indagar, pois, perante uma situação concreta, 

se se trata de simples limitação não perturbadora de «gozo-standard» do bem, 

como tal abrangida no dever geral de sociabilidade ou, se, ao contrário, a 

intervenção da entidade pública acarreta, com a limitação de determinada posição 

jurídica, a produção de resultados anormais e inusitados que apenas recaem sobre 

alguns particulares107.  

Daí que esta responsabilidade não exista sempre que o Estado, na legalidade, 

imponha sacrifícios ou prejuízos aos particulares. Pelo contrário: a atuação 

legítima dos entes públicos, por via de regra, não pode, por natureza, abrir direito 

à reparação108.  

Pretendemos com isto significar, ao cabo e ao resto, que a responsabilidade 

de que tratam as normas que preveem a responsabilidade por factos lícitos109 tem 

carácter excecional, só existindo em hipóteses de recorte muito preciso. 

 

IV. AFLORAMENTOS DO INSTITUTO NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA 

1. OS CÓDIGOS DAS EXPROPRIAÇÕES 

1.1. Enquadramento diacrónico (em particular, os códigos de 1976 e 1991) 

1.1.1. O direito positivo  

                                                 
105 GOMES CANOTILHO, O Problema da responsabilidade do Estado por atos lícitos, Almedina, 1974, 
pp. 131 e passim. 
106 Além da jurisprudência constitucional supra enunciada, vide também os acórdãos do STA 
datados de 27.09.2000 e a 10.10.2002, proferidos respetivamente nos processos n.os 29 018 e 48 404.  
107 Cf. acórdãos do STA de 02.02.2000, 25.05.2000 e 10.10.2002, proferidos respetivamente nos 
processos n.os 44 443, 41 200 e 18 404..  
108 Assim acontece com o loteamento ou o projeto de obras que não é aprovado por violar 
determinado plano ou parâmetro construtivo, o encerramento de um estabelecimento comercial a 
funcionar em desrespeito das prescrições legais, et caetera. Na generalidade destes casos, os 
particulares não podem reclamar nenhuma indemnização. 
109 Cf. o artigo 8.º do Código das Expropriações, o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 48 051 ou o artigo 16.º 
do cogente RRCEEDEP. 



Quanto vale um prédio serviente? 

(Notas acerca do direito a indemnização pela constituição de servidão 

administrativa rodoviária non aedificandi) 

Filipe Veríssimo Duarte 

 Online, agosto de 2022 | 25 

É matéria de longa controvérsia saber quais e em que condições devem as servidões 

administrativas dar lugar a indemnização. Anteriormente à Constituição de 1976, 

o princípio geral110 era o de que as servidões derivadas diretamente da lei não 

davam direito a indemnização e que as servidões constituídas por ato 

administrativo apenas davam direito a indemnização quando envolvessem 

diminuição efetiva do valor dos prédios servientes. Sem prejuízo de disposições 

avulsas111, este regime viria a ser mantido, já na vigência da atual Constituição, pelos 

sucessivos códigos das expropriações (doravante CE), nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do 

de 1976112 e n.os 2 e 3 do artigo 8.º do de 1991113 — com a relevante inovação de que 

este último preceito reconhecia direito a indemnização, não só quando as servidões 

acarretassem diminuição efetiva do valor, mas também quando delas decorresse a 

diminuição efetiva do rendimento do prédio onerado. 

 

1.1.2. A aplicação jurisprudencial das soluções normativas 

Estas soluções normativas foram fortemente criticadas por diversas sensibilidades 

doutrinárias, que puseram em causa a justiça da não indemnização pelos prejuízos 

inerentes às servidões administrativas, sobretudo perante a dualidade, de que é 

reflexo também o artigo 3.º do CE de 1976, da servidão derivada da lei, por um lado, 

e da que é criada por um ato administrativo, por outro114.  

Tal contestação doutrinária reverberou e viria a encontrar acolhimento na 

jurisprudência: o TC, em sede de recursos de constitucionalidade na sequência de 

outros tantos arestos do STJ que desaplicaram preceitos dos códigos das 

expropriações por violarem a Constituição, apreciou, por diversas vezes, a 

constitucionalidade de exclusões de compensação pela imposição de servidões 

desta natureza que figuravam nos anteriores códigos das expropriações.  

Assim, no âmbito da vigência do CE de 1976, o TC julgou inconstitucional, 

sempre em sede de recurso de constitucionalidade, a norma do n.º 2 do artigo 3.º 

desse diploma que dispunha que “[a]s servidões fixadas diretamente na lei não dão 

                                                 
110 Estabelecido pelo artigo 3.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 2030, de 22.06.1948, já citada. 
111 Por exemplo, os artigos 37.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19.11.1960, para a servidão de 
instalação de cabos elétricos, ou o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de outubro, com a 
alteração introduzida pelo artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 232/90, de 16 de julho, bem como do 
Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro, para a servidão de gás, também aplicável às servidões 
destinadas à implantação e exploração de oleodutos/gasodutos objeto de reconhecimento de 
interesse público, ex vi artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 152/94, de 26 de maio (que define o regime 
jurídico das servidões necessárias à implantação de oleodutos-gasodutos para o transporte de gás 
petróleo liquefeito e produtos refinados). 
112 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 845/76, de 11 de dezembro. 
113 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 438/91, de 9 de novembro. 
114 Hoc sensu, DIOGO FREITAS DO AMARAL, Opções Políticas e Ideológicas Subjacentes à Legislação 
Urbanística, Direito do Urbanismo, Oeiras, INA, 1989, p. 101; ANTÓNIO PEREIRA DA COSTA, Servidões, 
pp. 56 ss. 
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direito a indemnização, salvo se a própria lei determinar o contrário”, na medida 

em que não consentia a indemnização do prejuízo resultante da imposição de uma 

servidão non aedificandi sobre a parcela sobrante do prédio expropriado quando 

este tivesse já aptidão edificativa anteriormente ao processo expropriativo115. 

Também quanto ao CE de 1991, o TC veio a julgar igualmente 

inconstitucional, fiel à mesma fundamentação e ainda no âmbito de recursos de 

fiscalização concreta emergentes de processos de expropriação parcial em que a 

servidão incidia sobre a parte sobrante do prédio, a norma do n.º 2 do artigo 8.º 

deste Código, de conteúdo idêntico à do n.º 2 do artigo 3.º do anterior diploma e 

em interpretação com o mesmo conteúdo normativo116.  

Finalmente, pelo acórdão n.º 331/99117, em processo de generalização ao 

abrigo do artigo 82.º da Lei Orgânica do TC118, foi declarada a 

inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, do “[…] do artigo 8.º, n.º 2, do 

Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto‑Lei nº 438/91, de 9 de novembro, 

na medida em que não permite que haja indemnização pelas servidões fixadas 

diretamente pela lei que incidam sobre parte sobrante do prédio expropriado, no 

âmbito de expropriação parcial, desde que a mesma parcela já tivesse, 

anteriormente ao processo expropriativo, capacidade edificativa, por violação do 

disposto nos artigos 13.º, n.º 1, e 62.º, n.º 2, da Constituição”. 

 

1.2. O Código de Expropriações de 1999 

É o seguinte o teor do artigo 8.º do CE atualmente vigente119, subordinado 

precisamente à epígrafe “Constituição de servidões administrativas”: “1 – Podem 

constituir-se sobre imóveis as servidões necessárias à realização de fins de interesse 

público. // 2 – As servidões, resultantes ou não de expropriações, dão lugar a 

indemnização quando: a) Inviabilizem a utilização que vinha sendo dada ao bem, 

considerado globalmente; b) Inviabilizem qualquer utilização do bem, no caso em 

que estes não estejam a ser utilizados; ou c) Anulem completamente o seu valor 

económico. // 3 – À constituição das servidões e à determinação da indemnização 

                                                 
115 Vide acórdãos n.º 262/93, n.º 594/93, n.º 800/93, n.º 329/94, n.º 405/94, n.º 657/94, n.º 72/95, n.º 
112/95, n.º 142/95, n.º 154/95, n.º 192/95, n.º 230/95, n.º 250/95, n.º 391/95, n.º 588/95, n.º 665/95 e n.º 
147/96, disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt. 
116 Vide acórdãos n.os 193/98, 614/98, 740/98, 41/99 e 243/99, todos igualmente disponíveis em 
www.tribunalconstitucional.pt 
117 Publicado no Diário da República, I Série‑A, de 14 de julho de 1999. 
118 Aprovada pela Lei n.º 28/82, de 15 de novembro. 
119 Aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, com as redações entretanto atribuídas 
sucessivamente pelo artigo 9.º da Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, pela Declaração de Retificação 
n.º 18/2002, de 12 de abril, e pelo artigo 7.º da Lei n.º 4-A/2003, de 19 de fevereiro, pela Lei n.º 67-
A/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 56/2008, de 31 de dezembro. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
http://www.tribunalconstitucional.pt/
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aplica-se o disposto no presente Código com as necessárias adaptações, salvo o 

disposto em legislação especial”. 

Como se percebe, a delimitação da dimensão normativa julgada 

inconstitucional nos anteriores preceitos dos códigos expropriativos de 1976 e de 

1991 motivou o legislador do atual CE a alterar o figurino e os pressupostos de 

indemnização decorrente de servidões administrativas. De tal sorte que, como 

aponta pertinentemente a doutrina, “resulta da nova redação do n.º 2 do artigo 8.º 

do Código das Expropriações que o problema da indemnização das «servidões 

administrativas» deixou – e bem – de estar dependente da forma ou da origem da 

sua constituição (lei ou ato administrativo), passando a estar ligado à índole ou à 

natureza dos prejuízos delas emergentes”120. 

Mas mais: afastando-se do regime anterior, o atual artigo 8.º, n.º 2, do CE de 

1999 trata unitariamente o direito de indemnização por servidões administrativas, 

não só independentemente do modo imediato de constituição da mesma 

(resultante diretamente da lei ou imposta por ato administrativo), mas também, 

quer tenham sido constituídas na sequência de um processo expropriativo, quer 

dele sejam independentes. Assim, a constituição de servidão pode dar lugar a 

indemnização, quer resulte de expropriação, quer não resulte de uma 

expropriação.  

 

2. O REGIME DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ENTES PÚBLICOS  

Paralela e sincronicamente, o legislador consagrou em diplomas substantivos um 

dever genérico de indemnizar decorrente de atos lícitos que impusessem sacrifícios 

a particulares. Aqui se subsumem, sem grande esforço hermenêutico, todas as 

restrições de utilidade pública que comprimam o direito de propriedade, como o 

são também as servidões administrativas rodoviárias. 

A primeira alusão normativa nesta sede constou do Decreto-Lei n.º 48 051, de 

21.11.1967, em que, a par da responsabilidade por ato ilícito, mais próxima do 

instituto civilístico da responsabilidade civil extracontratual aquiliana, se 

estabelecia no artigo 9.º a responsabilidade por facto lícito, a qual, embora possua 

algumas afinidades com certas situações reguladas pela lei civil, é instituída em 

termos que podem considerar-se específicos do Direito Administrativo. Dispunha 

este artigo 9.º que “[o] Estado e demais pessoas coletivas públicas indemnizar[iam] 

os particulares a quem, no interesse geral, mediante atos administrativos legais ou 

atos materiais lícitos, [tivessem] imposto encargos ou causado prejuízos especiais 

e anormais” (n.º 1), e que “[q]uando o Estado ou as demais pessoas coletivas 

públicas [tivessem], em caso de necessidade e por motivo de imperioso interesse 

                                                 
120 FERNANDO ALVES CORREIA, Manual, p. 334. 
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público, de sacrificar especialmente, no todo ou em parte, coisa ou direito de 

terceiro, dever[iam] indemnizá-lo” (n.º 2). 

Idêntica solução viria a ser consagrada, com adaptações, no diploma que lhe 

sucedeu. De acordo com o cogente artigo 16.º do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais entidades públicas, aprovado pela Lei n.º 

67/2007, de 31 de dezembro (doravante RRCEEDEP), “[o]Estado e as demais 

pessoas coletivas de direito público indemnizam os particulares a quem, por razões 

de interesse público, imponham encargos ou causem danos especiais e anormais, 

devendo, para o cálculo da indemnização, atender-se, designadamente, ao grau de 

afetação do conteúdo substancial do direito ou interesse violado ou sacrificado”. 

A propósito do regime consagrado a este respeito, há duas notas que 

emergem de uma leitura crítica das soluções normativas sucessivamente 

consagradas: a primeira respeita à subordinação do dever de indemnizar121 à 

observância de um dano “especial e anormal” sofrido pelo particular; a segunda diz 

respeito à enunciação da fórmula “direito ou interesse”, que parece pretender 

reproduzir e exportar para o instituto da responsabilidade pelo sacrifício a fórmula 

oriunda do direito comum a propósito da responsabilidade civil extracontratual 

aquiliana, que opõe direitos subjetivos a interesses legalmente protegidos. 

Quanto à primeira nota, a lei exige, como se viu, que os prejuízos a 

indemnizar sejam especiais e anormais. Por prejuízo anormal deve entender-se 

aquele que se revista de certo peso ou gravidade, em termos de ultrapassar os 

limites daquilo que o cidadão tem de suportar enquanto membro da comunidade, 

isto é, que extravase dos encargos sociais normais, exigíveis como contrapartida da 

existência e funcionamento dos serviços públicos. Por seu turno, prejuízo especial 

é aquele que não é imposto à generalidade das pessoas, mas que incide 

desigualmente sobre um indivíduo ou grupo determinado. Isso mesmo tem sido 

entendido, e de há muito tempo a esta parte, pela jurisprudência do órgão de 

cúpula da jurisdição administrativa122. 

Por outro lado, e centrando-nos agora já na segunda nota assinalada supra, 

cabe desde já referir que tal distinção assenta na verificação, oriunda do Direito 

Civil, de que, ao contrário do que sucede com os direitos subjetivos, as normas de 

proteção, embora dirigidas (também) à tutela de interesses particulares (quer em 

exclusivo, quer em conjunto com a tutela do interesse público), não atribuem aos 

                                                 
121 Recte: de compensar, dado que o facto que origina a compensação não é ilícito, mas sim lícito. 
122 A título meramente exemplificativo, citam-se os acórdãos do STA proferidos a 12.07.1994, 
24.01.1995, 14.06.1995, 02.02.2000, 08.03.2000, 25.05.2000, 27.06.2000, 27.09.2000, 16.05.2002, 
10.10.2002, 21.01.2003 e 29.05.2003, proferidos respetivamente nos processos n.os 32 911, 32 873, 36 
833, 44 443, 39 869, 41 420, 44 214, 509/02, 48 404, 990/02 e 688/03. 
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titulares desses direitos em exclusivo o aproveitamento de um bem123. Também no 

domínio da responsabilidade administrativa se afadigaram os tratadistas em 

destacar tradicionalmente uma diferença de estrutura entre o direito subjetivo 

(correspondente ao interesse individual diretamente protegido pela norma) e o 

interesse legalmente protegido (a que corresponde o interesse reflexamente 

protegido pela norma). Assim, perante um direito subjetivo, o particular poderia 

obter a sua plena realização em juízo em caso de violação ou incumprimento, ao 

passo que na presença de um interesse legítimo o particular já não poderia exigir 

que a Administração satisfizesse o seu interesse, mas apenas que o não 

prejudicasse. Isto é: “no direito subjetivo, o que existe é um direito à satisfação de 

um interesse próprio; no interesse legítimo, o que existe é um direito à legalidade 

das decisões que versem sobre um interesse próprio […]”124. 

De todo o modo, sendo mais pertinente e premente tal distinção das duas 

modalidades de posições subjetivas lesadas no âmbito da responsabilidade civil 

delitual ou por facto ilícito e culposo125, sempre se refira que, já no domínio que ora 

nos ocupa, da responsabilidade por facto lícito ou por sacrifício, a distinção entre 

direito subjetivo e interesse legítimo, com o objetivo de reservar à primeira 

categoria a dignidade de valor ressarcível no âmbito da responsabilidade civil por 

ato lícito e recusar a esta qualquer proteção nesse domínio, está de há muito 

ultrapassada126 127. 

                                                 
123 LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, Volume I, 5.ª edição, Almedina, 
2006, p. 295. 
124 FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, 1.ª edição, Almedina, 2002, p. 65. 
125 Sendo certo, porém, que, mais recentemente, mesmo na responsabilidade delitual (ou aquiliana), 
o labor dogmático infletiu fortemente a sua tradicional e anterior orientação, que ia, como vimos, 
no sentido de apartar em duas categorias estanques as duas modalidades de ilicitude. Ao invés, tal 
divisão foi sendo progressivamente substituída por uma nova teoria, unitária quanto ao regime, 
embora dual quanto aos pressupostos e natureza. Contribuiu fortemente para essa nova visão a 
constatação de que o legislador, quer constitucional, quer ordinário, utiliza indistintamente as 
expressões “direitos ou interesses legalmente protegidos” — v.gr., os artigos 266.º, n.º 1, 267.º e 268.º, 
n.os 3, 4 e 5, da Constituição, 4.º, 68.º, n.º 1, e 52.º, n.º 1, alínea a), do CPA, 4.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAF, e 2.º, n.º 2, 55.º, n.º 1, e 68.º, n.º 1, alínea a), do CPTA. 
126 Isso mesmo já se fazia notar no acórdão do STA proferido a 02.02.2000 (recurso n.º 44 443), 
citando-se, em sentido idêntico, o acórdão do mesmo venerando tribunal de 21.05.1991 (recurso n.º 
29 227).  
127 A este propósito, secundamos a doutrina quando refere que “[o] círculo dos interesses protegidos 
indemnizatoriamente relevantes não pode circunscrever-se à hipótese de direitos subjetivos, antes 
há que alargá-lo a outras situações subjetivas, menos perfeitas e menos juridicamente protegidas 
que os verdadeiros direitos subjetivos, mas, de qualquer modo, com consistência jurídica suficiente 
para, no caso de compressão grave, poderem justificar, a favor do seu titular, uma proteção 
ressarcitória. [De tal sorte que a] adesão a um pensamento concreto, prático, funcional, teleológico 
que, longe de aprioristicamente deduzir do círculo cerrado de conceitos as posições jurídicas dos 
cidadãos merecedoras de proteção ressarcitória, nos possibilite uma «punctualizada» fixação de 
interesses com relevância indemnizatória, parece ser o caminho a seguir nesta difícil problemática. 
Esta diretiva não pode deixar de nos levar, na matéria em análise, ao abandono da extração de 
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V. EXERCÍCIO DA TUTELA JURISDICIONAL DE PRETENSÕES INDEMNIZATÓRIAS 

DECORRENTES DE SERVIDÕES RODOVIÁRIAS NON AEDIFICANDI 

Assentes o eixo de coordenadas das credenciais constitucionais para as pretensões 

ressarcitórias decorrentes de servidões rodoviárias non aedificandi, por um lado, e 

o eixo de ordenadas das diversas sedes legislativas em que as mesmas podem 

encontrar respaldo, por outro lado, importa então enunciar alguns pontos que 

devem nortear o correto exercício da tutela jurisdicional dessas pretensões.  

Eis o escopo das linhas que se seguem. 

 

1. ENTIDADE A DEMANDAR 

Na senda de uma tradição já longa ao nível das concessões rodoviárias, o 

pagamento de indemnizações ou outras compensações decorrentes das 

expropriações ou da imposição de servidões ou outros ónus ou encargos que delas 

sejam consequência compete, não ao Estado português a se, mas sim à 

concessionária. Assim foi logo no primeiro diploma que concessionou a construção 

e exploração das autoestradas128, sendo tal solução sucessiva e reiteradamente 

mantida nos diplomas legais que vieram alterar ou substituir aquele, sem 

modificarem este regime129. 

Hodiernamente, de resto, essa solução tem assento normativo expresso no 

artigo 4.º, n.º 1, alínea h), do ETAF, conjugado com o art. 1.º, n.º 5, do RRCEEDEP. 

A esta matéria regressaremos infra130. 

 

2. SERVIDÕES CONSTITUÍDAS NA SEQUÊNCIA DE PROCESSOS EXPROPRIATIVOS 

2.1. Regime substantivo aplicável  

Quando a servidão rodoviária non aedificandi seja constituída na sequência de 

processo expropriativo, a sede substantiva em que se deve buscar a solução 

normativa é essencialmente a do artigo 8.º do CE. Isso mesmo tem sido entendido 

sucessivamente, quer pelo TC, quer pelo STJ131.  

                                                 
soluções a partir duma simples bipartição conceitual direito subjetivo – interesse legítimo […]” 
(GOMES CANOTILHO, O Problema, pp. 296 e 298). 
128 Decreto-Lei n.º 467/72, de 22 de novembro, no qual se impôs à concessionária a obrigação de 
suportar, não só as indemnizações pelas expropriações (cf. Base XVII), como também “[…]  todas as 
indemnizações decorrentes da concessão que, por direito, sejam devidas a terceiros […]” (Base 
XLII). 
129 Cf., inter alia, o Decreto Regulamentar n.º 5/81, de 23 de janeiro, Decreto-Lei n.º 458/85, de 30 de 
outubro, Decreto-Lei n.º 315/91, de 20 de agosto, o Decreto-Lei n.º 12/92, de 4 de fevereiro, et caetera. 
130 Vide ponto 3.2. 
131 Vide, inter alia, o acórdão de uniformização de jurisprudência de 15.06.1994, proferido no processo 
n.º 082409 (assento n.º 16/94, publicado no Diário da República, 1.ª série, N.º 242/94, de 19.10.1994, 
pp. 6335 a 6339, igualmente publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 438 ano 1994, pág. 39, 
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O fundamento para que assim encontramo-lo nos próprios arestos do TC que 

julgaram inconstitucionais as normas dos anteriores CE’s de 1976 e de 1991132, e a 

que aludimos supra133. Convém, pois, recordar o excurso fundamentador e o iter 

discursivo e valorativo dos acórdãos do TC proferidos a respeito daqueles códigos. 

A questão que foi colocada ao TC nos supra citados recursos de fiscalização 

concreta de constitucionalidade, ainda nos códigos de 1976 e 1991, e por ele 

apreciada e decidida, também no último aresto aludido134, foi sempre relativamente 

a servidões constituídas na sequência de processos de expropriação parcial e a 

propósito da desvalorização da “parcela sobrante” por virtude da servidão non 

aedificandi que sobre ela passava a incidir a favor da obra pública (geralmente de 

carácter rodoviário) que motivava a expropriação. A subsistência do problema, já 

na vigência do atual código, acabaria por ser salientada no acórdão n.º 612/2009 do 

TC135 que, pronunciando-se sobre a norma do n.º 2 do artigo 8.º, na sua redação 

atual, a julgou inconstitucional quando “[…] interpretada no sentido de que não 

confere direito a indemnização a constituição de uma servidão non aedificandi de 

proteção a uma autoestrada que incida sobre a totalidade da parte sobrante de um 

prédio expropriado, quando essa parcela fosse classificável como «solo apto para 

construção» anteriormente à constituição da servidão”. Na verdade, a ratio do juízo 

de inconstitucionalidade formulado em todos os acórdãos supra indicados do TC 

teve sempre como pressuposto “[…] a diminuição efetiva da utilidade do prédio 

(serviente) derivada da imposição legal de uma servidão non aedificandi decorrente 

de ato expropriativo e relativamente a parte sobrante com anterior aptidão 

edificante […]». Reconhecendo-se que a servidão non aedificandi se não confunde, 

em si mesma, com a expropriação, considerou-se em todos os arestos que ela pode 

implicar a afetação de uma faculdade essencial do direito de propriedade 

igualmente merecedora de indemnização, por força do disposto no artigo 62.º, n.º 

2, da Constituição. Com base nesta premissa, concluiu-se ser constitucionalmente 

exigível uma indemnização nos casos em que a constituição da servidão incidente 

                                                 
encontrando-se ainda integralmente disponível e acessível para consulta online in 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a84c093a8a5e1300802568fc003ae
8e5?OpenDocument 
132 Cf. os acórdãos n.º 262/93, n.º 594/93, n.º 800/93, nºs 329/94, n.º 405/94, n.º 657/94, n.º 72/95, n.º 
112/95, n.º 142/95, n.º 154/95, n.º 192/95, n.º 230/95, n.º 250/95, n.º 391/95, n.º 588/95, n.º 665/95 e n.º 
147/96 (todos relativos ao artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 845/76, de 11 de dezembro), 193/98, 
614/98, 740/98, 41/99, 243/99 e 331/99 (todos relativos ao artigo 8.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 438/91, 
de 9 de novembro) e ainda no acórdão n.º 612/2009 (já relativo ao artigo 8.º, n.º 2, do cogente 
código). 
133 Cf. supra, ponto IV.1.1.2. 
134 O citado acórdão n.º 612/2009 (já relativo ao artigo 8.º, n.º 2, do cogente código). 
135 Datado de 02.12.2009 e tirado no processo n.º 278/08, integralmente disponível para consulta 
online in http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090612.html. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a84c093a8a5e1300802568fc003ae8e5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a84c093a8a5e1300802568fc003ae8e5?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090612.html
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sobre a parte sobrante do prédio surge na sequência de expropriação de parte do 

mesmo prédio. Em tais hipóteses, assevera o TC, “[…] à extinção do direito de 

propriedade decorrente da mesma expropriação acresce uma essencial diminuição 

das faculdades do direito de propriedade quanto à parte sobrante [e a] precedência 

da expropriação cria um efeito global na função económica da propriedade, que, 

incidindo a sujeição sobre a parte sobrante, faz decorrer histórica e funcionalmente 

da expropriação uma redução global das utilidades do bem que é objeto do direito 

de propriedade. A não indemnização da servidão non aedificandi implicaria, por 

isso, uma compressão desproporcionada do direito de propriedade e uma violação 

da igualdade na tutela desse direito”. 

Também foi esse o sentido do acórdão de uniformização de jurisprudência 

do STJ de 15.06.1994, já aludido136.  

Em suma: o juízo de inconstitucionalidade que reiterada e uniformemente foi 

sendo veiculado pelo TC e pelo STJ foi sempre por ter em conta o efeito global 

intensamente lesivo, para a esfera jurídica do particular, decorrente da 

circunstância de a servidão non aedificandi incidir sobre a parte sobrante de um 

prédio de que o mesmo particular havia sido previamente expropriado. E é esse 

juízo que ajuda a perceber o fundamento para que a indemnização a atribuir a 

prédios serventes na sequência de processos expropriativos seja o do regime dos 

códigos das expropriações: é que, sublinha-se em todos os arestos, o proprietário 

expropriado e simultaneamente onerado pela servidão sofre, em tal hipótese e em 

relação à totalidade do imóvel — à utilidade económico-social globalmente 

proporcionada pelo imóvel —, os “efeitos equivalentes a uma expropriação”, o que 

o coloca numa situação qualitativamente mais gravosa, não apenas em relação à 

generalidade dos proprietários de terrenos com aptidão edificativa, mas também, 

sobretudo, em relação àqueles que são objeto de expropriação total, caso em que a 

aptidão edificativa atual funciona como um fator legal a considerar na 

determinação do quantum indemnizatório devido pelo prejuízo decorrente da 

expropriação. 

 

2.2. Regime processual e jurisdição competente 

                                                 
136 Nesse aresto expressamente se deixou consignado, no início do excurso fundamentador, o 
seguinte: “Como nota prévia, diremos que o desenvolvimento deste acórdão será sempre feito em 
função do princípio, que não é de modo nenhum posto em causa, de que a indemnização pela 
criação duma servidão non aedificandi só poderá admitir-se nos casos em que dela resulte uma 
efetiva diminuição do valor da parte sobrante: só isto se discute e só nesta hipótese pode pôr-
se o problema. // E damos também como assente, por isso resultar do acórdão recorrido, que sobre 
uma certa área da parte sobrante do prédio de que é destacada a parcela expropriada impende a 
proibição legal de construção (zona non aedificandi), o que a desvaloriza, dadas as suas 
potencialidades construtivas” (sublinhados nossos). 
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Quando a servidão resulte de um processo expropriativo, porventura incidindo em 

parcela sobrante do prédio expropriado, não só o regime aplicável é o do artigo 8.º 

do CE, como a jurisdição competente não é a jurisdição administrativa, mas sim a 

comum. Os motivos para esta dicotomia podem ser encontrados no Acórdão do 

TC n.º 965/96137 138.  

Ora, o artigo 5.º da Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, que aprovou o ETAF, só 

introduziu alterações ao n.º 4 do artigo 74.º e ao corpo do artigo 77.º do CE, sobre 

                                                 
137 Proferido no âmbito do processo n.º 340/95, da 1.ª secção, acessível em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19960965.html, no qual se traçou com 
proficiência exposição dogmática, normativa e jurisprudencial, num enquadramento 
simultaneamente sincrónico e diacrónico, da problemática da atribuição da competência 
jurisdicional dos litígios envolvendo a indemnização por expropriação aos tribunais da jurisdição 
comum.  
138 Na ausência de determinação expressa em sentido diferente, contida em lei avulsa, para a 
determinação da competência dos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal valem os critérios 
contidos nos artigos 1.º, n.º 1, e 4.º, ambos do ETAF. Da conjugação destes normativos conclui-se 
que “[…] pertence ao âmbito da jurisdição administrativa e fiscal a apreciação de todos os litígios 
que versem sobre matéria jurídica administrativa e fiscal e cuja apreciação não seja expressamente 
atribuída, por norma especial, à competência dos tribunais judiciais, assim como aqueles que, 
embora não versem sobre matéria jurídica administrativa ou fiscal, são expressamente atribuídos, 
por norma especial, à competência desta jurisdição — sendo que encontramos no artigo 4.º […] 
algumas disposições especiais com este alcance. [Daqui resulta, portanto, que] o que em primeiro 
lugar cumpre indagar é se, sobre a específica matéria em causa, existe disposição legal que, 
independentemente do critério de «relação jurídica administrativa ou fiscal» dê resposta expressa à 
questão da jurisdição competente […]” (Mário AROSO DE ALMEIDA, Manual de Processo 
Administrativo, Almedina, 2010, pp. 157-158 — sublinhados nossos). 

Por isso, a resolução cabal da questão de competência exige ainda que se proceda a uma 
segunda ordem de ponderações, destinadas a apurar se o critério que rege a determinação da 
competência material não estará abrangido por regime especial, não derrogado pelas normas gerais, 
atrás referenciadas, e que a situe antes no domínio das competências materiais dos tribunais 
judiciais, nomeadamente por reporte direto ou assimilação ao regime que tem vigorado em sede de 
processo de expropriação por utilidade pública, no que respeita especificamente à determinação da 
justa indemnização devida pela ablação da propriedade — matéria que tradicionalmente tem 
estado entre nós, e até agora, cometida aos tribunais judiciais, sem que hajam procedido as dúvidas 
que, em sede constitucional, se suscitaram quanto a esta questão.  

Na verdade, ainda que, de iure condendo, nada desaconselhe a que a relação jurídica da 
expropriação seja, na íntegra, atribuída à jurisdição administrativa e fiscal, certo é que, de iure 
condito, tem vindo a ser entre nós repartida a competência, de há muito, relativamente à relação 
expropriativa. Assim, no que respeita ao processo expropriativo stricto sensu, maxime no que 
respeita à validade ou invalidade da declaração de utilidade pública, mas também ao regime da 
reversão, a competência é pacificamente atribuída aos tribunais administrativos. Porém, 
ultrapassada a fase expropriativa propriamente dita, e entrados já na fase de discussão do quantum 
indemnizatur resultante dessa ablação da propriedade, encontra-se ex positis acometida tal matéria 
(atinente à indemnização devida por aquele instituto) à competência dos tribunais judiciais 
comuns. Com efeito, a legislação relativa à expropriação por utilidade pública desde sempre previu 
normas específicas quanto à indemnização por aérea expropriada, quanto à necessidade de fixação 
dessa indemnização por recurso a tribunal arbitral e, em caso de insucesso nessa fase, quanto ao 
recurso para os tribunais judiciais da jurisdição comum. Veja-se o disposto nos artigos 27.º e 46.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 845/76, de 11 de dezembro, 22.º, 23.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 438/91, de 9 
de novembro, e 23.º e 38.º, n.º 1, da Lei n.º 168/99, de 18 de dezembro. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19960965.html
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a competência da jurisdição administrativa em matéria de direito de reversão, “[…] 

mas já não o seu artigo 38.º/1, que confere aos tribunais comuns competência para 

conhecer do próprio pedido de fixação do valor de indemnização litigiosa da 

expropriação por utilidade pública — nem igualmente os arts. 8.º/3 e 84.º/4 do 

mesmo código, sobre a determinação de indemnização devida por servidões ou 

requisições administrativas […]”139. Como os glosadores reconhecem, apesar de 

criticarem a opção, “[…] o legislador quis, e disse-o na lei preambular [assim como 

na própria Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 93/VIII, apresentada pelo 

Governo à Assembleia da República e que deu origem ao ETAF], que os litígios 

relativos à fixação das indemnizações por expropriações (também por requisições 

e por servidões) continu[ass]em confiados aos tribunais judiciais”140.Tal opção não 

foi infletida nem infirmada pela reforma do contencioso administrativo de 2015141 

ou de diplomas subsequentes, mantendo-se portanto válida a asserção que atribuiu 

aos tribunais comuns a jurisdição em matérias relacionadas com o quantum 

indemnizatur em litígios relativos à supressão ou compressão de direitos reais 

privados, ainda que decorrentes de atos expropriativos ou de correlativas restrições 

de utilidade pública. 

A este respeito, de resto, o próprio Tribunal de Conflitos já assumiu posição, 

precisamente no sentido de que são da competência material da ordem dos 

tribunais judiciais as ações que têm como objeto o arbitramento da justa 

indemnização devida ao proprietário pela oneração do seu direito, determinante 

da desvalorização do bem pela constituição lícita de uma servidão administrativa 

por ato de entidade concessionária de serviço público, decorrente de um 

precedente processo expropriativo142. 

 

3. SERVIDÕES NÃO PRECEDIDAS DE EXPROPRIAÇÃO 

3.1. Sede normativa 

Quando a servidão non aedificandi de proteção de uma autoestrada não seja 

precedida de uma expropriação sobre o mesmo prédio, decorrendo a constituição 

da servidão simplesmente da circunstância de o terreno em causa, classificado ou 

não como apto para construção, ser simplesmente marginado por uma 

autoestrada, haverá duas possibilidades alternativas aos lesados para exercerem a 

sua pretensão ressarcitória: i) ou intentam ação de responsabilidade ao abrigo do 

                                                 
139 MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos – volume I – e Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais Anotados, Almedina, 
2006, p. 37. 
140 Idem, ibidem, p. 38 — sublinhados nossos. 
141 Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro. 
142 Cf. acórdãos proferidos a 20.11.2011 (processo n.º 010/11), a 19.06.2014 (processo n.º 09/14) e a 
16.03.2017 (processo n.º 026/16), todos acessíveis online in http://www..dgsi.pt/jcon.  

http://www..dgsi.pt/jcon
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disposto no artigo 8.º do CE143; ii) ou intentam ação de responsabilidade ao abrigo 

do artigo 16.º do RRCEEDEP.  

A opção, como se intui, não é desprovida de consequências, não só ao nível 

da determinação da jurisdição competente, como também ao nível dos 

pressupostos de procedibilidade. 

 

3.2. Jurisdição competente 

Se a pretensão dos particulares lesados pela servidão não decorrente de 

expropriação entroncar ainda e apenas (ou em exclusivo) no artigo 8.º do CE, 

parece, s.m.o., ter aqui aplicação o entendimento veiculado supra, segundo o qual 

a jurisdição competente será a comum. Julgamos ser essa a solução por se 

manterem os considerandos jurisprudenciais específicos a propósito da repartição 

de competência jurisdicional aludidos supra144. 

Porém, se o particular invocar145 o regime da responsabilidade por ato lícito 

ou por sacrifício a que alude o artigo 16.º do RRCEEDEP146, parece ser seguro 

asseverar que, apartado de cogitação o fenómeno ablativo de propriedade 

“expropriação”, e subtraída que está a configuração de litígio como sendo 

meramente privada147, a jurisdição competente será já a administrativa.  

Na verdade, de acordo com o disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea h), do ETAF, 

compete aos tribunais administrativos o julgamento dos litígios que tenham por 

objeto a responsabilidade civil extracontratual dos sujeitos privados aos quais seja 

aplicável o regime específico da responsabilidade do Estado e demais pessoas 

coletivas de direito público. Isto é: haverá julgamento pelo tribunal administrativo 

quando, no âmbito dos diplomas que informam o direito substantivo da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado, for estendida aquela 

responsabilidade administrativa a pessoas de direito privado.  

Assim, hoje, a remissão operada pelo artigo 4.º, n.º 1, alínea h), do ETAF para 

o direito substantivo deve ser entendida como reportando-se ao RRCEEDEP. E, 

neste conspecto, cumpre aqui atender ao teor do artigo 1.º, n.º 5, desse diploma, 

que tem a seguinte a redação: “As disposições que, na presente lei, regulam a 

responsabilidade das pessoas coletivas de direito público, bem como dos titulares 

                                                 
143 Que, como vimos, trata unitariamente o direito de indemnização por servidões administrativas, 
quer tenham sido constituídas na sequência de um processo expropriativo, quer dele sejam 
independentes. 
144 Cf. o ponto V., 2.2. 
145 Seja como causa petendi, seja como instituto jurídico no âmbito do qual pretende ver exercida a 
sua tutela ressarcitória. 
146 Seja essa invocação em exclusivo ou até em conjugação com o artigo 8.º do CE. 
147 Porque estamos ainda na presença de uma relação jurídica suscitada por um conflito decorrente 
da imposição, em si mesmo, de uma restrição de ordem pública, por um ente público dotado de 
poderes de autoridade.  
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dos seus órgãos, funcionários e agentes, por danos decorrentes do exercício da 

função administrativa, são também aplicáveis à responsabilidade civil de pessoas 

coletivas de direito privado e respetivos trabalhadores, titulares de órgãos sociais, 

representantes legais ou auxiliares, por ações ou omissões que adotem no exercício 

de prerrogativas de poder público ou que sejam reguladas por disposições ou 

princípios de direito administrativo” (sublinhados nossos).  

Seguindo aqui o excurso da doutrina da especialidade148, estarão neste caso 

as entidades administrativas privadas, de natureza empresarial ou institucional, as 

entidades particulares que exerçam ex vi legis funções administrativas e as pessoas 

coletivas de utilidade pública administrativa, bem como, com particular relevo 

para o que ora nos ocupa, os concessionários. Assim, ao abrigo desta disposição, 

demandada será, desde logo, a Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA)149. 

 

3.3. Pressupostos de procedibilidade da pretensão indemnizatória 

3.3.1. Segundo o artigo 8.º, n.º 2, do CE 

Quando a pretensão indemnizatória de servidão não precedida de expropriação 

encontrar respaldo no artigo 8.º do CE, haverá que tomar em linha de consideração 

o n.º 2 daquele preceito. Logo, a indemnização das servidões administrativas 

apenas será atribuída num dos seguintes três casos: i) quando a servidão anule 

completamente o valor económico do prédio (alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º); ii) 

quando inviabilize qualquer utilização do bem, nos casos em que estes não estejam 

a ser utilizados (alínea b) do referido n.º 2); ou iii) quando inviabilize a utilização 

que vinha sendo dada ao bem, considerado globalmente (alínea a) do n.º 2). 

Porém, se não se oferecem dúvidas de maior monta a propósito da aplicação 

deste regime tout court no caso de servidões precedidas por um processo 

expropriativo (precisamente porque aí há a precedência de uma expropriação sobre 

parte do terreno), restará perguntar qual o âmbito de aplicação do regime 

expropriativo nos casos de servidões non aedificandi independentes de 

expropriação. Duas teses se contrapõem: 

i) uma de âmbito maximalista, segundo a qual se devem buscar as 

soluções consagradas nos artigos 23.º, n.os 1 e 5, e 26.º, n.º 1, do 

mesmo diploma;  

                                                 
148 FERNANDES CADILHA, Carlos Alberto, Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado 
e Demais Entidades Públicas Anotado, Coimbra, Coimbra Editora, 1.ª edição, 2008, pp. 51-59. 
149 Resultante, nos termos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, da fusão, por incorporação da 
EP – Estradas de Portugal, SA, na REFER, EPE, mudando esta entidade de denominação social e 
sendo transformada em sociedade anónima denominada IP, SA. Esta fusão por incorporação, nos 
termos do artigo 2.º, n.º 1, do citado decreto-lei determina que a IP, SA sucede ope legis à REFER, 
EPE, na universalidade dos bens, direitos e obrigações que integram a respetiva esfera jurídica. 
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ii) uma de âmbito minimalista, segundo o qual a aplicação do regime 

do artigo 8.º do CE não postula nem reclama a aplicação tout 

court, cega ou acrítica, do regime das indemnizações devidas por 

expropriações, em bloco, e dos critérios previstos nos citados 

artigos 23.º, n.os 1 e 5, e 26.º, n.º 1, do mesmo diploma. 

A questão não é pacífica. Mesmo ao nível do TC assistimos ao confronto de 

duas orientações distintas.  

Numa primeira, vingou a tese de que as servidões non aedificandi, ao privar o 

terreno da sua anterior aptidão edificativa, têm um efeito equivalente ao da 

expropriação, porque “sacrificam um fator de valorização do solo que seria 

necessariamente levado em conta no cálculo da indemnização numa expropriação 

(da titularidade) do mesmo bem, em igualdade de circunstâncias”150.  Mais se 

asseverou que “uma servidão non aedificandi do tipo que está em apreciação […] 

não deixa de constituir uma limitação singular e individualizada do uso do solo, 

que obriga o respetivo proprietário a uma contribuição acrescida para a satisfação 

daquele interesse público concreto e, nessa medida, o coloca em situação desigual 

relativamente aos demais proprietários. Ou seja, a proibição de construir constitui 

um encargo que, incindindo especialmente sobre o proprietário do prédio onerado, 

se traduz no sacrifício de um fator de valorização do solo (a aptidão edificativa) 

que […] é atendível para o cálculo da indemnização, nos casos em que o terreno é 

expropriado”151. Vislumbra-se, pois, nesta orientação que será constitucionalmente 

devida uma indemnização ao particular atingido por uma servidão non aedificandi 

que o compense da perda da potencialidade edificativa que o terreno detinha antes 

da servidão, em termos essencialmente idênticos à indemnização que decorreria 

de uma expropriação. 

Mais recentemente, porém, o mesmo TC parece ter infletido nesse 

entendimento: no Ac. n.º 608/2017152 deixou-se estabelecido que “[e]xiste entre a 

expropriação e a servidão non aedificandi uma diferença essencial que justifica que 

no primeiro caso se atribua ao expropriado uma indemnização determinada em 

função da aptidão edificativa do prédio expropriado, e no segundo não: é que na 

expropriação o terreno sai da esfera jurídica do expropriado, contrariamente ao 

que sucede com o proprietário de um terreno onerado com uma servidão, que se 

mantém na titularidade do mesmo. […] É no pressuposto da perda do direito – da 

sua titularidade ou da sua substância – que todo o regime indemnizatório previsto 

no Código das Expropriações está concebido. A justa indemnização visa 

                                                 
150 Acórdãos n.os 331/99 e 612/2009. 
151 Acórdão n.º 525/2011.  
152 Processo n.º 419/16, de 03.10.2017, que pode ser consultado em linha em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170608.html (a que regressaremos infra).  

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170608.html
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precisamente «ressarcir o prejuízo que para o expropriado advém da 

expropriação», prejuízo concreto maior que reside no próprio facto do 

desaparecimento da coisa da esfera jurídica do expropriado. Compreende-se, pois, 

que a compensação por esse sacrifício corresponda ao «valor real e corrente do 

bem de acordo com o seu destino efetivo ou possível numa utilização económica 

normal, à data da publicação da declaração de utilidade pública, tendo em 

consideração as circunstâncias e condições de facto existentes naquela data» 

(artigo 23.º, n.º 1, do CE); e que, para esse cálculo, se atenda à aptidão edificativa do 

prédio, nos termos previstos no artigo 26.º do mesmo código, mesmo 

representando essa aptidão uma possibilidade abstrata de edificação. Mas 

mantendo-se o terreno na esfera jurídica do seu proprietário, como sucede com as 

servidões non aedificandi, já não é exigível que a mera perda dessa possibilidade 

abstrata – perda que, no quadro atualmente vigente, não é sequer definitiva (artigo 

32.º, n.º 5, da Lei n.º 34/2015) – implique, só por si, idêntico dever de indemnizar”. 

Esta essencial divergência, de resto, já fora assinalada pelo STA153 (ainda que 

num âmbito diverso154): considerando justificável, no caso de expropriação,  que o 

CE “atenda àquela potencialidade [edificativa] – por definição, voltada para o 

futuro – porque o imóvel objeto da expropriação desaparece, de vez, da esfera 

jurídica do expropriado; pelo que a indemnização dessa perda forçada haverá de 

considerar as utilidades que o bem subtraído poderia trazer – o que, aliás, se 

consegue por uma aproximação do valor de mercado”, aquele Supremo Tribunal 

afasta já de cogitação a aplicação do regime do mesmo código quando quem 

reclame indemnização “permanece[r] como proprietária do terreno”. 

Para quem perfilhar esta orientação minimalista e dela pretender extrair 

todos os devidos corolários, será porventura defensável que: i) deva ser, portanto, 

por apelo aos critérios suficientemente plasmados no artigo 8.º, n.º 2, e só a eles, 

que se deve fixar o direito de indemnização por servidões administrativas 

constituídas na sequência de um processo expropriativo; ii) afastando-se o 

remanescente regime expropriativo, não serão aqui aplicáveis as diretrizes segundo 

as quais a justa indemnização deve corresponder ao valor de mercado do bem 

expropriado155 156; e iii) também se afasta a diretriz segundo a qual o valor do solo 

                                                 
153 Ac. e 05.11.2013 (Processo n.º 0466/13), que pode ser consultado em linha em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6be3abfeff2c54ea80257c20004da4
94?OpenDocument.   
154 A propósito das condições legais de que depende a indemnização devida pela revisão de 
instrumentos de gestão territorial (artigo 143.º, n.º 3, do RJIGT). 
155 Cf. artigos 23.º, n.os 1 e 5, do Código das Expropriações. 
156 De notar que esta asserção será apenas aplicável ao caso que nos ocupa (ie, só em caso de servidão 
non aedificandi e, mesmo aqui, apenas se se prefigurar a tese minimalista de que demos conta 
supra). Vale isto por dizer que, além de se conceder que a mesma não seja eleita para quem perfilhe 
uma tese maximalista, seguramente não se pretende fazê-la vingar noutras realidades distintas, 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6be3abfeff2c54ea80257c20004da494?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6be3abfeff2c54ea80257c20004da494?OpenDocument
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apto para a construção calcula-se por referência à construção que nele seria 

possível efetuar se não tivesse sido sujeito a expropriação, num aproveitamento 

económico normal, de acordo com as leis e os regulamentos em vigor. 

Caso contrário, para quem entenda que devem dar direito a indemnização 

todas as servidões administrativas que se apresentam como verdadeiras 

expropriações de sacrifício ou substanciais, isto é, como atos que produzem 

modificações especiais e graves (ou anormais) na utilitas do direito de propriedade, 

                                                 
como outras servidões administrativas, seja diversas das servidões non aedificandi, seja servidões 
não rodoviárias. Dois exemplos:  

(1) No caso da servidão de gás, visto o disposto no artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 11/94, 
de 13 de janeiro, a concessionária de serviço público relativo ao gás natural pode optar, com vista à 
implantação e exploração das respetivas infraestruturas, pelo regime de servidões previsto nesse 
diploma legal ou pelo regime das expropriações por causa de utilidade pública nos termos do CE. 
Optando a concessionária pelo regime de servidões previsto nesse decreto-lei, o CE é inaplicável, 
salvo em via subsidiária, como preceitua o artigo 25.º daquele diploma legal (cf. Acórdão do STJ de 
24.09.1996, proc. n.º 96A417), sendo que, nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de 
janeiro, a indemnização deve ser fixada em função da efetiva redução do rendimento do prédio ou 
de quaisquer prejuízos objetivamente apurados e derivados da ocupação desses prédios, ainda que 
posteriores ao exercício dessa ocupação (n.º 1), sendo ainda considerados os eventuais prejuízos 
resultantes da redução ou impossibilidade do uso e fruição pelos respetivos titulares das parcelas 
dos imóveis diretamente afetados pela servidão (n.º 2). À luz deste preceito, portanto, a 
indemnização atribuída deve atender à diminuição dos rendimentos da parcela afetada, não 
podendo servir de bitola para o cálculo da indemnização o valor de mercado (da parcela sobre a 
qual se constituiu servidão ou dos terrenos integrados na zona envolvente da parcela expropriada). 
Sobre esta temática, vide, inter alia, o Acórdão do STJ de 11.11.2020 (proc. n.º 814/14.4TBALQ.L1.S1).  

(2) No caso das servidões pela instalação de linhas de elétricas, dispõe o artigo 37.º do 
Decreto-Lei n.º 43 335, de 19.11.1960 que “[o]s proprietários dos terrenos ou edifícios utilizados para 
o estabelecimento de linhas elétricas serão indemnizados pelo concessionário ou proprietário 
dessas linhas sempre que daquela utilização resultem redução de rendimento, diminuição da área 
das propriedades ou quaisquer prejuízos provenientes da construção das linhas”. O acórdão do STJ 
de 03.07.2014 (proc. n.º 421/10.0TBAVV.G1.S1) decidiu que o citado artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 43 
335, ao prever quaisquer prejuízos provenientes da construção das linhas, quis estabelecer um 
direito indemnizatório geral, decorrente não só do facto de existirem prejuízos diretos advindos do 
ato de construção (isto é, resultantes diretamente das obras de edificação da linha, como v.g. sejam 
os advenientes da destruição de culturas ou de partes de um imóvel por virtude das obras de 
construção), mas de todos os prejuízos atuais ou futuros decorrentes de uma diminuição do valor 
do imóvel pela construção ou passagem de linhas, in casu, de alta tensão. “Em primeiro lugar o 
artigo em apreço fala de quaisquer prejuízos provenientes da construção sejam eles diretos e 
imediatos sejam quaisquer outros que possam advir do simples facto da sua existência. Por outro 
lado o mesmo artigo prevê um direito a indemnização sempre que daquela utilização resulte 
diminuição de rendimento. […] Tem aqui perfeita aplicação a doutrina de PIRES DE LIMA e ANTUNES 

VARELA em anotação ao artigo 1344.º do Código Civil (anotado) citada pelos recorridos: «Nos casos 
em que a lei permite a ocupação do espaço aéreo para a satisfação de certos interesses de carácter 
coletivo (passagem de linhas de alta tensão para transporte de eletricidade, instalação de fios 
telegráficos ou telefónicos, etc.) há, em regra, a atribuição de um direito de indemnização ao 
proprietário pelo prejuízo que ele sofre. É mais um tipo de caso em que a licitude do ato não impede 
a obrigação de reparar o dano, pela injustiça que constituiria o sacrifício de uns tantos em proveito 
de muitos outros»”.  
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condensado no artigo 62.º, n.º 2, da Constituição157, então a indemnização pela 

servidão non aedificandi deve ser calculada de acordo com as normas respeitantes 

à indemnização por expropriação, “devendo assim consistir numa indemnização 

integral ou numa compensação total do dano infligido ao proprietário do prédio 

serviente e corresponder à diminuição do valor de mercado (em sentido 

normativo) do prédio serviente, tendo em conta as circunstâncias e as condições 

de facto existentes à data da constituição da servidão”, pelo que, “[s]e o prédio tinha 

aptidão construtiva, havendo perda ou limitação do ius aedificandi decorrente de 

um ato expropriativo, o expropriado deve ser indemnizado pelo valor da 

correspondente desvalorização (artigo 29.º, n.º 2)”158. 

Na certeza, porém, de que, em qualquer dos casos, “[o]s prejuízos 

patrimoniais subsequentes, derivados ou laterais, previstos no n.º 2 do artigo 29.º 

do Código das Expropriações, devem ser consequência direta e necessária da 

expropriação parcial de um prédio, pois só estes podem ser incluídos na 

indemnização e não aqueles que têm com a expropriação parcial do prédio apenas 

uma relação indireta, porque encontram a sua justificação em factos posteriores ou 

estranhos à expropriação (por ex. quaisquer prejuízos causados pela construção da 

autoestrada e pela circulação de veículos automóveis e não resultantes direta e 

imediatamente do ato expropriativo). // O dano provocado pelo ruído da 

circulação automóvel na autoestrada não configura um prejuízo direto, material e 

certo causado pela expropriação, visto não ter uma relação direta com o ato 

ablativo, pelo que não poderá ser abrangido pela indemnização por 

expropriação”159. 

 

3.3.2. Segundo o artigo 16.º do RRCEEDEP 

Se, ao invés, a pretensão indemnizatória for formulada ao abrigo do artigo 16.º do 

RRCEEDEP, então impõe-se a alegação e demonstração de que o dano suportado 

pelo particular e requerente da indemnização se tenha revestido das características 

de especialidade e anormalidade160, devendo, nesse caso, para o cálculo da 

indemnização, atender-se, designadamente, ao grau de afetação do conteúdo 

substancial do direito ou interesse violado ou sacrificado. 

 

                                                 
157 Seguindo a orientação de FERNANDO ALVES CORREIA (Manual…, cit.), nos termos já aludidos a 
montante (cf. supra, pontos II., 1.2. e III., 2.). 
158 Vejam-se os Acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) de 29.05.2012 (proc. 
359/08.8TBFUN.L1-1) e de 11.07.2019 (proc. n.º 4397/08.6TBFUN.L1-7 – embora neste caso reportado 
a uma servidão de atravessamento de espaço aéreo), bem como do STJ de 29.06.2010 (proc. n.º 
1176/06.9TBVIS.C1), todos disponíveis em http://www.dgsi.pt.  
159 Acórdão do STJ de 29.06.2010 (proc. n.º 1176/06.9TBVIS.C1). 
160 Nos termos esclarecidos supra, em IV., 2. 

http://www.dgsi.pt/
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3.3.3. Preexistência de autorização administrativa concreta para edificar 

Em qualquer dos casos, quem pretenda ver reconhecido um direito a indemnização 

ou compensação pela constituição de uma servidão non aedificandi 

independentemente de um processo expropriativo tem de se assegurar de que o 

prédio serviente e afetado por essa servidão tem capacidade edificativa atual, 

porquanto o proprietário ou possuidor beneficia de permissão administrativa 

abstrata (por plano de ordenamento territorial) e concreta (por ato administrativo 

de licenciamento) para construir161. E isto, quer a ação seja intentada por apelo 

apenas ao artigo 8.º, n.º 2, do CE, seja apenas por apelo ao artigo 16.º da RRCEEDEP, 

seja por apelo a ambos, ou até sem apelo a nenhum deles, fazendo-se antes apelo 

direto às credenciais constitucionais aludidas a montante. 

E porquê? Porque, em qualquer caso, pretendendo um particular o 

arbitramento de uma indemnização pelos danos resultantes da perda da 

capacidade edificativa determinada pela constituição de uma zona de servidão non 

aedificandi, estaremos sempre perante, no essencial, um problema de 

responsabilidade civil do Estado. Mais concretamente, estaremos confrontados 

com o problema de saber se a perda da potencialidade edificativa decorrente da 

constituição de uma servidão non aedificandi, de proteção a uma autoestrada, 

constitui um dano ou prejuízo que, por força da Constituição, deve ser transferido 

ou imputado ao Estado. 

Ora, nesta perspetiva, o ponto de partida a reter é o de que o dano162 não se 

confunde com a lesão do direito ou do interesse legalmente protegido. Assim como 

também a indemnização não se confunde com a mera realização específica coativa 

do direito ou interesse legalmente protegido163.  

Pretendemos com isto significar que o dano não é a lesão em si, a qual traduz 

apenas uma situação de impossibilidade de aproveitamento do bem ou uma 

situação de desafetação ou desvinculação do bem ao fim a que ele estava 

juridicamente afeto; é, ao invés e para os efeitos que ora interessa apurar, apenas o 

prejuízo patrimonial (reflexo patrimonial negativo) ocorrido na sequência da lesão 

do direito ou interesse legalmente protegido. Estamos aqui perante a distinção 

                                                 
161 Esta asserção, plenamente válida para o caso em estudo, da servidão non aedificandi, poderá não 
ter idêntica aplicabilidade ou âmbito em demais servidões. 
162 Invocado pelo particular lesado que requer o arbitramento da indemnização. 
163 JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, Direito das Obrigações, 9.ª edição, Almedina, 1996, p. 906. Ou, 
noutra formulação, “[o] dano surge, assim, em relação a qualquer situação vantajosa, mesmo de 
facto, e não se reporta necessariamente à lesão de um direito subjetivo […]” (FERNANDO PESSOA 

JORGE, Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Almedina, 1999, pp. 383-384). 
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bem trabalhada, mesmo no campo do Direito Civil, entre o dever de prestar e o 

dever de indemnizar164 165. 

Ou seja: não basta a verificação de um dano ontológico, naturalístico, no 

plano dos factos; é necessário que o prejuízo sofrido seja juridicamente relevante 

em sede de responsabilidade civil. Com efeito, o dano “[…] só é relevante para efeitos 

de responsabilidade civil quando resulta da lesão de uma situação vantajosa 

tutelada pelo direito […]”166. Por isso, não se pode afirmar que todo o dano é 

prejuízo167. 

Assim, o ponto de partida para a aferição de dano (quer se revista de 

“especialidade e anormalidade”, quer não) é o reconhecimento de que este se 

traduz “[…] na supressão ou diminuição duma situação favorável que estava 

protegida pelo ordenamento […]”168, distinguindo-se, desse modo, do dano 

naturalístico ou meramente factual. Daí que a sua aferição não possa deixar de ser 

feita em função das soluções adotadas pelo Direito em relação à tutela do interesse 

(material ou outro) em causa (porque a supressão ou diminuição de uma situação 

que se apresenta como favorável a determinada pessoa, numa perspetiva 

económica, material ou moral, pressupõe, desde logo, que o interesse afetado seja 

juridicamente tutelado). 

Neste conspecto, sendo invocado, como prejuízo cuja reparação é 

constitucionalmente exigível, a perda ou redução da aptidão edificativa que um 

dado terreno detinha antes da constituição da servidão, importa, assim, determinar 

previamente em que consiste a faculdade de edificar que, na hipótese normativa 

                                                 
164 Vide, por todos, Manuel Duarte GOMES DA SILVA, O dever de prestar e o dever de indemnizar, 
Lisboa, Tipografia Ramos, 1944. 
165 Convém ter presente, contudo, que, se o dever de prestar não se confunde com o dever de 
indemnizar, nos termos expostos, não é menos verdade, em contrapartida, que não se pode falar 
em dano sem que exista a violação de um direito pela conduta que o provocou (idem, ibidem, p. 82). 
Por isso, a lesão do direito subjetivo compreendido no escopo de proteção da norma que a tutela é 
o ponto de partida simultâneo do dever de prestar, em sede de tutela primária, e do dever de 
indemnizar, em sede de tutela secundária. 
166 PESSOA JORGE, Ensaio, p. 384. 
167 Aliás, importa referir ser ainda hoje válido o aforismo latino damnum absque injuria (dano sem 
prejuízo). Pretendemos com isto significar ser possível verificar-se uma situação em que uma perda 
ou dano não dá lugar a indemnização para a ressarcir. Desde logo, assim será se o dano suportado 
pelo lesado não tiver origem num ato (seja ilegal ou ilícito, seja lícito), sendo antes causado por 
evento da natureza ou fortuito. Mas não só. Por isso mesmo a regra geral, em relação aos danos, é 
a de que devem ser suportados por quem, até à sua ocorrência, beneficiou das vantagens perdidas. 
Não faria sentido nem seria justo fazer recair sobre a esfera jurídica de terceiros a perda de uma 
vantagem que, até à ocorrência do dano, apenas beneficiou o lesado. Hoc sensu, vide ANTÓNIO DE 
MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, Tomo I, 3.ª edição, Almedina, 
2005, p. 419. 
168 Idem, ibidem. 
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em análise, é afetada (ou eliminada) pela constituição de uma servidão non 

aedificandi de proteção a estradas ou autoestradas. 

O conteúdo urbanístico do direito de propriedade é uma vexata quaestio que 

tem suscitado diversas interpretações e a natureza jurídica do jus aedificandi foi ao 

longo dos últimos anos objeto de uma controvérsia polarizada entre dois 

entendimentos: a tese privatista, de acordo com a qual o jus aedificandi seria uma 

faculdade inerente ao direito de propriedade privada; e a tese publicista, segundo 

a qual o jus aedificandi seria antes um direito autónomo, concedido pela autoridade 

pública através de ato jurídico169. 

A jurisprudência entre nós mais autorizada tem vindo a acolher a tese jus-

publicista: tanto o TC 170 como o Supremo Tribunal Administrativo (doravante 

STA) 171 têm vindo a aderir à tese jus-publicista supra referida.  

E também nós aderimos a tal entendimento.  

Com efeito, ainda que o n.º 1 do artigo 62.º da Constituição garanta a todos “o 

direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte, nos termos 

da Constituição […]” e que o mesmo possa ser considerado como um direito 

fundamental, não é menos verdade que esse direito não é um direito absoluto e 

suscetível de ser usado e fruído sem qualquer limitação.  

                                                 
169 Para uma panorâmica da problemática, quer em termos de direito comparado, quer entre nós, 
vide, por todos, FERNANDO ALVES CORREIA, A Jurisprudência, pp. 348-384.  
170 Desde logo, o TC, qualificando o direito de propriedade como um direito de natureza análoga 
aos direitos, liberdades e garantias, que goza consequentemente do respetivo regime naquilo que 
nele se reveste essa natureza análoga (artigo 17.º da Constituição), veio afirmar no seu acórdão n.º 
341/86, de 10.12.1986, que “[…] no direito de propriedade constitucionalmente consagrado contém-
se o poder de gozo do bem objeto do direito, sendo certo que não se tutela ali expressamente um 
jus aedificandi diretamente na garantia constitucional do direito de propriedade privada […]”. 
Reiteraria posteriormente o TC tal jurisprudência, sendo disso exemplo o acórdão n.º 194/99, de 
23.03.1999, ao considerar que “[…] o direito de propriedade não é consagrado constitucionalmente 
como um direito sem limites imanentes derivados da sua função social [e que o] exercício do direito 
de propriedade, nomeadamente da faculdade de edificar, deve harmonizar-se com as referidas 
exigências do ordenamento territorial e proteção ambiental”. Jurisprudência essa confirmada nesse 
mesmo ano com o acórdão n.º 329/99, de 02.06.1999, em que se entendeu “[…] que o jus aedificandi 
não se inclui no direito de propriedade privada, sendo antes o resultado de uma atribuição jurídico-
pública, decorrente do ordenamento jurídico-urbanístico […]”. Nesse aresto, concluiu o TC que, 
não integrando o jus aedificandi o conteúdo essencial do direito de propriedade, integra esse mesmo 
conteúdo “[s]eguramente […] o direito de cada um a não ser privado da sua propriedade, salvo por 
razões de utilidade pública”. É, aliás, com base neste considerando fundamental que se lobriga neste 
último aresto citado uma ligeira inflexão jurisprudencial, no sentido da tese “jus-privatística”, 
concedendo que o jus aedificandi constitua núcleo fundamental do direito de propriedade 
fundiária, “[p]orventura, quando esteja em causa a salvaguarda do direito de habitação própria [já 
que entende que este último direito é essencial] à realização do homem como pessoa”. 
171 São exemplos dessa jurisprudência consolidada, uniforme, unânime e constante os arestos 
proferidos a 05.03.1991 (processo n.º 27573), 04.06.1997 (processo n.º 29753), 30.09.1997 (processo 
n.º 35751), 04.06.1998 (processo n.º 35820), 18.02.1999 (processos n.º 35338), a 13.01.2000 (processo 
n.º 44287) e a 08.01.2009, no âmbito do processo n.º 0633/08. 
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Desde logo, a própria Constituição sujeita tal direito a importantes restrições, 

as quais encontram o fundamento na necessidade da harmonização desse direito 

com os restantes direitos fundamentais e com o sistema democrático em geral. Fá-

lo, nomeadamente, autorizando a expropriação por utilidade pública (cf. artigos 

83.º e 88.º) ou condicionado a sua exploração (artigos 94.º e 96.º, n.º 2). 

Mas também o legislador ordinário o faz, impondo condicionantes no 

domínio económico, do urbanismo, do ordenamento do território e do ambiente. 

Por outro lado, se é certo que a Constituição se refere especificamente à 

faculdade de edificar, de forma mais ou menos explícita, no seu artigo 65.º172, não 

é menos verdade que sujeita essa faculdade a uma regulação pública prévia, a ser 

concretizada por autoridades administrativas, através, designadamente, dos 

instrumentos de planeamento territorial e urbanístico. No mesmo sentido, aponta 

a norma, entre outras, do artigo 66.º, n.º 2, alínea b), da Lei Fundamental.  

Desse dado constitucional é possível extrair, com suficiente grau de 

segurança interpretativa, duas conclusões distintas e complementares. A primeira 

é a de que o jus aedificandi existe na esfera jurídica do proprietário, ainda que o 

artigo 62.º, n.º 2, não se lhe refira expressamente, e é reconhecida pela Constituição, 

pelo menos enquanto reportada à esfera de autonomia dos particulares face ao 

Estado — só assim se compreendendo a obrigação constitucional que recai sobre 

este de a regular de modo a que não sacrifique o interesse público. A segunda é a 

de que, e em contrapartida, esse jus aedificandi não se trata de um poder livre e 

insuscetível de condicionamentos impostos pela ponderação e tutela de outros 

valores conflituantes, tal como não o é generalidade dos direitos e interesses que a 

Constituição reconhece. Os termos em que o direito de propriedade está 

constitucionalmente desenhado determinam, assim, que os seus uso e fruição não 

sejam inteiramente livres, mas condicionados e enquadrados, de tal modo que os 

usos ou utilidades que os respetivos titulares dela podem retirar são unicamente 

aqueles que o ordenamento jurídico — constitucional ou ordinário — lhes permite.  

Por tudo quanto vem sendo exposto, concluímos que o jus aedificandi tem a 

natureza de uma atribuição pública. E tanto assim é que a própria Constituição 

atribui específica relevância ao ordenamento do território173 e às incumbências do 

                                                 
172 Quando comete ao Estado, em matéria de habitação e urbanismo, a incumbência de “[…] 
programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do 
território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de 
transportes e de equipamento social […]” [n.º 2, alínea a)] e de “[…] estimular a construção privada, 
com subordinação ao interesse geral […]” [n.º 2, alínea c)], e aludindo ainda expressamente à “[…] 
ocupação, uso e transformação dos solos  […]” no seu n.º 3. 
173 Cf. artigos 9.º, alínea e), e 66.º, n.º 2, alínea b). 
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Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais quanto à ocupação, ao uso e 

à transformação dos solos urbanos174. 

E, porque assim, à luz da Constituição, não assiste ao proprietário de um 

terreno, pelo simples facto de o ser, a liberdade de nele construir o que quiser, 

quando quiser e como quiser175. A realidade constitucional do direito de 

propriedade em matéria urbanística (de direito de construção) é juspublicamente 

condicionável e regulável. Mais do que isso: a própria Constituição impõe, como 

vimos, essa regulação em ordem à tutela de interesses públicos que se apresentam 

potencialmente conflituantes com o exercício não regulado da liberdade de 

construir. 

O artigo 62.º, n.º 1, da Constituição expressa também essa ideia quando 

determina que o direito de propriedade privada é garantido, “[…] nos termos da 

Constituição […]” — o que faz dele uma realidade “constitucionalmente envolvida”, 

por congenitamente enquadrada e condicionada por outros valores 

constitucionalmente tutelados, como o ambiente, os recursos naturais, o 

património arquitetónico e a própria existência de uma urbanização sustentada e 

equilibrada. 

Nessa perspetiva, há que reconhecer que a legislação ordinária que estabelece 

a compatibilização, em matéria urbanística, desses interesses e valores 

contrapostos de natureza privada e pública, em cumprimento da Constituição176, 

assume um valor materialmente qualificado na definição dos próprios contornos 

normativos da faculdade de edificar. Com efeito, as condições de que depende o 

exercício do direito de construir, embora decorram do direito ordinário, colhem da 

Constituição, como vimos, a sua fonte material de legitimação. No pressuposto de 

que a articulação operada pelo legislador ordinário entre o interesse privado e o 

interesse público, em matéria urbanística, foi feita em conformidade com a Lei 

Fundamental, o recurso a essa legislação para a determinação do conteúdo do 

direito de construir mostra-se indispensável à própria resolução do específico 

problema em apreciação — que, sublinhe-se de novo, sendo um problema de 

responsabilidade civil, nuclearmente assenta na perda ou sacrifício desse direito. 

                                                 
174 Vide artigo 65.º, n.º 4. 
175 Citando, pois, o acórdão do STA de 08.01.2009 (processo n.º 0633/08), “[d]este modo, e muito 
embora seja verdade que esse direito integra o poder de gozo sobre o bem objeto do direito, também 
o é que o exercício desse poder não inclui o direito construir – visto que este, estando sujeito às 
limitações e condicionantes decorrentes do planeamento e do ordenamento territorial e destas 
poderem impossibilitar a construção, depende de autorização administrativa – nem, tão pouco, 
quando ele é reconhecido, a construir aquilo que se quer, onde se quer e como se quer mas, apenas 
e tão só, a construir aquilo que as autoridades administrativas consentirem dentro das limitações e 
restrições assinaladas na legislação atinente […]”. 
176 Seja nos temos previsto na parte final do n.º 1 do artigo 62.º, seja nos termos dos artigos 65.º, n.os 
2, alíneas a) e c), primeira parte, e 66.º, n.º 2. 
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Essa tarefa de compatibilização foi globalmente efetuada, primeiro através do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, que aprovou o regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial, e depois pelo regime aprovado, com o mesmo 

nome, pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 30 de maio, que o substituiu. Nos termos 

do artigo 178.º deste último diploma, “[a] edificabilidade abstrata a atribuir a cada 

proprietário […] corresponde ao produto da edificabilidade média prevista no plano 

pela área total de terreno detida inicialmente por cada proprietário” (n.º 2), sendo, 

por seu turno, “[o] direito concreto de construção corresponde[nte] à 

edificabilidade específica de cada parcela ou lote [o] resultante da licença ou 

apresentação de comunicação prévia de controlo prévio de operações urbanísticas, 

em conformidade com os índices e parâmetros urbanísticos estabelecidos no 

plano” (n.º 4) (sublinhados nossos)177. A legislação refere-se, pois e 

contrapostamente à “edificabilidade abstrata” prevista no plano para a área total 

de terreno detida pelo proprietário e ao “direito concreto de construção” resultante 

da licença ou apresentação de comunicação de controlo prévio de operações 

urbanísticas. 

À luz do regime legal aplicável em matéria urbanística, parece poder concluir-

se, por conseguinte, que “[…] a consolidação do direito de construir é, na verdade, 

um processo evolutivo, ao longo do qual o particular vai gradualmente adquirindo 

as suas faculdades urbanísticas, que vão sendo progressivamente incorporadas na 

sua esfera jurídica patrimonial […]”178. 

Assim, a titularidade de um terreno, mesmo qualificável como solo apto para 

construção, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º do CE, só confere ao seu proprietário 

o concreto direito de nele construir se e na medida em que o instrumento de gestão 

territorial aplicável o permita e, verificado este pressuposto, se e quando vier a ser 

emitida, formulado o respetivo pedido, a competente licença de construção ou 

documento de valor equivalente. 

Nesse enquadramento, que não é possível desconsiderar na aferição da 

densidade jurídica da vantagem que se pretende ver ressarcida pelo Estado, o que 

a Constituição de uma servidão non aedificandi determina, para o proprietário de 

um terreno que está nas condições previstas no n.º 2 do artigo 25.º do CE, é a perda 

                                                 
177 Refira-se que também nos termos do n.º 1 do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 3810/99, de 22 de 
setembro, se enunciava solução idêntica. Aí se consignava, além do mais, que “[o] plano pod[ia] 
fixar um direito abstrato de construir correspondente a uma edificabilidade média que [era] 
determinada pela construção admitida para cada propriedade ou conjunto de propriedades, por 
aplicação dos índices e orientações urbanísticos estabelecidos no plano”, sendo ainda determinado 
no n.º 2 do mesmo preceito legal que “[o] direito concreto de construir resultar[ia] dos atos de 
licenciamento de operações urbanísticas […]”. 
178 CLÁUDIO MONTEIRO, A garantia constitucional do direito de propriedade e o sacrifício de 
faculdades urbanísticas, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 91, 2012, Braga, CEJUR — Centro de 
Estudos Jurídicos do Minho, p. 12. 
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de uma expectativa — a de poder vir a construir no referido terreno, possibilidade 

futura cuja concretização dependerá necessariamente, além da aprovação de um 

plano municipal de ordenamento do território que o permita179, também da 

emissão da competente licença administrativa, se e quando for formulado o 

respetivo pedido. 

Em suma: não basta, a quem pretenda reclamar uma indemnização por 

servidão non aedificandi rodoviária, que o prédio serviente se encontre 

efetivamente classificado no respetivo Regulamento do Plano Diretor Municipal, 

como Espaço Urbano, com capacidade edificativa. E não basta, não só porque a 

fixação de tais índices nos Planos Diretores Municipais, em si mesma, não dá 

quaisquer direitos edificativos aos particulares180, como, sobretudo, esse direito a 

construir apenas será juridicamente tutelado quando estiver concretizado por ato 

administrativo autorizativo (licenciamento). 

 

3.3.4. Segue: tratamento jurisprudencial recente 

Esta exigência dupla, de autorização abstrata181 e concreta182 de edificação, tem sido 

ampla, sucessiva e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência dos tribunais 

superiores. O próprio TC e os tribunais superiores, tanto da jurisdição 

administrativa como da jurisdição comum, não deixaram de fazer notar a 

necessidade de preexistência dessa autorização administrativa. 

Este caminho, aliás, já conta com pelo menos uma década ao nível da aludida 

“autorização abstrata” de edificação. Dois exemplos: (1) no seu Ac. n.º 196/2011183, o 

TC julgou inconstitucional a norma do artigo 26.º, n.º 12, do CE, quando 

interpretada no sentido de um terreno com aptidão edificativa, integrado na RAN, 

ser indemnizável como solo apto para construção184; e (2) no seu Acórdão de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 6/2011185, o STJ uniformizou jurisprudência 

                                                 
179 Ou da manutenção de um eventual plano já aprovado — cf. alínea c) do n.º 2 do mesmo 
normativo legal. 
180 Na verdade, esse cálculo permite apenas prever o limite máximo abstrato de edificabilidade para 
cada terreno, que se encontra em concreto limitado por diversos outros parâmetros, previstos 
noutros instrumentos vinculativos, como o sejam os restantes planos do ordenamento do território 
(sejam municipais, sejam especiais), servidões administrativas, restrições de utilidade pública e o 
Regulamento Geral de Edificação e Urbanização. 
181 Na medida em que o instrumento de gestão territorial aplicável o permita. 
182 Isto é: verificado aqueloutro pressuposto de previsão em instrumento de gestão territorial, 
também a emissão, formulado o respetivo pedido, da competente licença de construção ou 
documento de valor equivalente. 
183 Processo n.º 996/09, Acórdão n.º 196/2011, de 12.04.2011 (relator: Conselheiro VÍTOR GOMES), 
acessível online in http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110196.html.  
184 Ver, no entanto, a declaração de voto de vencida da Conselheira Doutora MARIA LÚCIA AMARAL. 
185 Ac. de 07.04.2011 (Revista n.º 1839/06.9TBMTS.P1.S1), publicado no Diário da República, I SÉRIE, 
N.º 95, 17.05.2011, pp. 2776 ss., e também acessível online in 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110196.html
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nos seguintes termos: “Os terrenos integrados, seja em Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), seja em Reserva Ecológica Nacional (REN), por força do regime legal a que 

estão sujeitos, não podem ser classificados como «solo apto para construção», nos 

termos do artigo 25.º, n.os 1, alínea a), e 2, do Código das Expropriações, aprovado 

pelo artigo 1.ºda Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, ainda que preencham os 

requisitos previstos naquele n.º 2.”. 

Mas também ao nível da exigência de um ato administrativo de permissão 

concreta para edificar (autorização, licenciamento, comunicação prévia) se tem 

verificado uma sedimentação de corrente jurisprudencial a este respeito. A título 

meramente exemplificativo, citam-se aqui dois exemplos, ambos da jurisdição 

administrativa: (1) o STA, no seu Ac. de 05.11.2013186, a propósito das condições 

legais de que depende a indemnização devida pela revisão de instrumentos de 

gestão territorial (artigo 143.º, n.º 3, do RJIGT), julgou que “[e]ssa norma, ao exigir 

um «licenciamento prévio válido», não ofende o «princípio democrático» ou o 

princípio constitucional da igualdade [e que as] possibilidades construtivas 

meramente previstas num plano não conferem aos respetivos «domini» um «jus 

aedificandi», ao menos «in actu», mas uma simples expectativa jurídica. // Por isso, 

a eliminação posterior dessas possibilidades, fruto da revisão do plano, não 

corresponde a uma expropriação de sacrifício, suscetível de indemnização à luz do 

art. 62.º, n.º 2, da CRP”; e (2) no acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 

(doravante TCAS) de 10.07.2014187, só se concedeu a indemnização pela 

constituição de servidão non aedificandi por estar assente a preexistência de um 

ato administrativo que autorizava o proprietário do prédio188.  

                                                 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fcb2c6f361bdccff80257893003db5
ca?OpenDocument.  
186 Processo n.º 0466/13, integralmente disponível e acessível para consulta online in 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6be3abfeff2c54ea80257c20004da4
94?OpenDocument.  
187 Processo n.º 06207/10, integralmente disponível para consulta em linha em 
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/014e80839f96a07180257d160045
c88c?OpenDocument.  
188 No sumário do acórdão deixou-se expressamente consignado o seguinte: “1. O direito de 
construir (jus aedificandi) constituído pela respetiva licença assume a natureza de direito subjetivo 
privado de natureza real, oponível erga omnes e insuscetível de ser sacrificado, ainda que em favor 
do interesse público, sem o pagamento de uma justa indemnização – artigo 62.º n.os 1 e 2 
Constituição. // 2. Mesmo não existindo nenhuma das situações previstas no artigo 8.º n.º 2 do 
Código das Expropriações, a Constituição de uma servidão administrativa dará sempre lugar a 
indemnização no âmbito do artigo 16.º do RRCEE (Lei 67/2007 de 31.12), quando a mesma produza, 
na esfera jurídica do proprietário, um prejuízo concreto, grave e anormal. // 3. Designadamente, 
quando o proprietário vê reduzido o valor económico e de mercado do bem por força da eliminação 
ou redução da capacidade edificativa que o prédio possuía antes de estar onerado com a servidão 
non aedificand constituída para proteção de estrada no âmbito do artigo 3.º n.os 1 e 2 DL 13/94 de 
15.01”. E, a dado passo do respetivo excurso fundamentador, deixou-se mesmo consignado que, 
“[n]o que respeita ao direito de construir, ou jus aedificandi, é conhecido o debate doutrinário em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fcb2c6f361bdccff80257893003db5ca?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fcb2c6f361bdccff80257893003db5ca?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6be3abfeff2c54ea80257c20004da494?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6be3abfeff2c54ea80257c20004da494?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/014e80839f96a07180257d160045c88c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/014e80839f96a07180257d160045c88c?OpenDocument
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Também o TC o fez notar quanto a pretensões assentes no artigo 8.º do CE 

alheias a processos expropriativos preexistentes. De tal sorte que, e apesar das 

alterações do código de 1999 face aos que o antecederem e de que demos conta a 

montante, foi o TC confrontado pela primeira vez com o problema de saber se a 

norma do n.º 2 do artigo 8.º viola a Constituição quando “[…] condiciona a 

atribuição de uma indemnização apenas às utilidades atuais que estavam dadas à 

parcela onerada e não [tem] em conta as suas potencialidades edificativas [à data 

da constituição da servidão]”. Nesse processo, que deu origem ao recurso apreciado 

no acórdão n.º 525/2011189, estava em causa precisamente uma servidão non 

aedificandi de proteção de uma autoestrada. Contudo, contrariamente ao que 

sucedia nos anteriores recursos de constitucionalidade, a servidão em que se 

fundava a pretensão indemnizatória do particular não tinha sido precedida de uma 

expropriação sobre o mesmo prédio: o terreno em causa, classificado como apto 

para construção, fora simplesmente marginado por uma autoestrada, 

constituindo-se, por efeito disso, uma servidão non aedificandi.  

Pois bem, o TC não deixou de notar que o artigo 8.º veio limitar a 

indemnização das servidões administrativas aos casos previstos no seu n.º 2190. 

Porém, mesmo reconhecendo estas limitações, o julgamento do TC acabou por ser 

o de não julgar inconstitucional o artigo 8.º, n.º 2, do CE. Reconheceu-se, em 

apreciação dessa nova questão, que a servidão não esvaziava, nesse caso, o 

conteúdo ou o núcleo essencial do direito de propriedade, não constituindo, pois, 

nem mesmo numa perspetiva substancial ou de valor, uma expropriação. A 

servidão limitava o uso do solo, impedindo o seu titular de nele construir, no 

futuro; mas não despojava o proprietário da “substância económica” do seu direito, 

que continuava a recair, tal como no passado, sobre a totalidade do terreno, 

embora limitado na sua aptidão construtiva.  

                                                 
torno da configuração deste poder do proprietário na veste de componente essencial do direito de 
propriedade, ou, diversamente, entendido como algo que acresce à esfera jurídica do proprietário 
nos termos atribuídos pelo ordenamento urbanístico, em especial pelos planos. // No caso presente 
a situação mostra-se facilitada pois não sofre dúvidas que relativamente ao prédio de que os 
Recorrentes são proprietários o jus aedificandi se apresenta como poder consolidado mediante 
direito adquirido anterior à Constituição da servidão non aedificandi (ato de 15.11.2001 publicado em 
11.01.2002) exatamente no quadro da competência administrativa de controlo prévio da atividade 
urbanística materializada no licenciamento da construção dos 3 pavilhões (projeto de arquitetura 
aprovado em 5.12.2000 e licença de construção com alvará n.º 147/2001), […]”.  
189 Datado de 09.11.2011 e tirado no processo n.º 526/10, integralmente disponível para consulta 
online in http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110525.html.  
190 Que, recorde-se, eram os seguintes: i) quando a servidão anule completamente o valor 
económico do prédio (alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º); ii) quando inviabilize qualquer utilização do 
bem, nos casos em que estes não estejam a ser utilizados (alínea b) do referido n.º 2); ou iii) quando 
inviabilize a utilização que vinha sendo dada ao bem, considerado globalmente (alínea a) do n.º 2). 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110525.html
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Não obstante, considerando que o impacto lesivo da intervenção do Estado, 

em tal hipótese normativa, apesar de menor do que nas hipóteses anteriormente 

analisadas (em que a servidão era constituída sobre a parcela sobrante de um 

terreno expropriado), não poderia ainda justificar a denegação de indemnização, 

sob pena de inconstitucionalidade, aquele Venerando tribunal não negou o dever 

de indemnizar. 

Simplesmente, para justificar esse dever de indemnizar, o TC não sentiu a 

necessidade de declarar a inconstitucionalidade do artigo 8.º do CE. Ao invés, 

encontrou respaldo precisamente no artigo 62.º da Constituição e no artigo 16.º do 

RRCEEDEP191. Por essa razão, agora centrada a análise, não no artigo 8.º do CE a 

se, mas no princípio da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos, de 

que a norma do n.º 2 do artigo 62.º da Constituição seria expressão máxima, 

concluiu-se que também nessa situação é constitucionalmente devida uma 

reparação da perda ou diminuição patrimonial sofrida pelo particular atingido pela 

servidão non aedificandi. 

Sustentou-se, contudo, nesse aresto, que, não estando em causa um ato 

público de intervenção substancialmente equivalente ao da expropriação, atenta a 

(diferente) natureza e o (menor) grau de comprometimento da função ou utilidade 

económica essencial da propriedade onerada pela servidão, já não era 

constitucionalmente exigível que a reparação devida, em tais situações, tivesse o 

mesmo regime que o consagrado para as expropriações. Oferecendo o 

ordenamento jurídico meios genéricos e alternativos de tutela indemnizatória da 

perda sofrida pelo particular onerado por uma servidão imposta por razões de 

interesse público, como o mecanismo da “indemnização pelo sacrifício” previsto 

no artigo 16.º do RRCEEDEP, era de considerar satisfeita a proteção exigida pelo 

princípio constitucional da igualdade na repartição dos encargos públicos. Por essa 

razão, ancorada numa “visão sistémica” do ordenamento jurídico, não se julgou 

inconstitucional a norma do artigo 8.º, n.º 2, do CE. 

E é esta, pois, a primeira nota que aqui importa reter: o TC, em casos em que 

as servidões non aedificandi em que se fundavam as pretensões indemnizatórias do 

particular não tinham sido precedidas de uma expropriação sobre o mesmo prédio 

e em que os terrenos em causa haviam sido simplesmente marginados por uma 

                                                 
191 Aí se deixou consignado, a este propósito, o seguinte: “Uma servidão non aedificandi do tipo que 
está em apreciação […] não deixa de constituir uma limitação singular e individualizada do uso do 
solo, que obriga o respetivo proprietário a uma contribuição acrescida para a satisfação daquele 
interesse público concreto e, nessa medida, o coloca em situação desigual relativamente aos demais 
proprietários. Ou seja, a proibição de construir constitui um encargo que, incindindo especialmente 
sobre o proprietário do prédio onerado, se traduz no sacrifício de um fator de valorização do solo 
(a aptidão edificativa) que […] é atendível para o cálculo da indemnização, nos casos em que o 
terreno é expropriado”.  
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autoestrada, constituindo-se, por efeito disso, uma servidão non aedificandi, 

pronunciou-se192 pela conformidade do artigo 8.º, n.º 2, do atual CE com a 

Constituição. 

Mas há uma segunda nota que importa reter da jurisprudência do TC: é que, 

se é certo que no predito acórdão n.º 525/2011, aquele tribunal, apesar de não se 

pronunciar pela inconstitucionalidade do artigo 8.º do CE, reconheceu o direito à 

indemnização ao titular do prédio serviente, ainda assim não fez reportar essa 

fonte normativa para o dever de indemnizar naquele artigo 8.º, mas sim ao 

princípio da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos, de que a norma 

do n.º 2 do artigo 62.º da Constituição era expressão máxima, e a outros institutos 

jurídicos, como o da indemnização pelo sacrifício prevista no artigo 16.º do cogente 

RRCEEDEP. 

Mais do que isso: a verdade é que esse acórdão n.º 525/2011 foi o único a 

apontar esse caminho hermenêutico, sendo certo que mesmo esse reconhecimento 

de um dever de indemnizar (naqueles exatos termos, ao menos) acabaria por ser 

(ao menos em parte) infirmado pelo próprio TC, no mais recente acórdão n.º 

608/2017193, aresto onde se asseverou inexistir o direito de indemnização ou 

compensação no caso de servidões non aedificandi rodoviárias relativamente a 

prédios não expropriados e que não dispusessem de licença para construir. Para 

tanto, e depois de discorrer sobre a natureza de dano indemnizável194, o acórdão 

n.º 608/2017 não deixou de fazer notar que “[a] servidão non aedificandi de proteção 

das estradas impede o proprietário do terreno por ela onerado de construir, o que 

pode provocar prejuízos concretos que se refletem negativamente na esfera 

                                                 
192 Quer naquele acórdão n.º 525/2011, quer nos seguintes arestos em que teve de se pronunciar sobre 
idênticas questões. 
193 Proferido a 03.10.2017, no processo que correu termos na 1.ª secção daquele Venerando tribunal 
sob o n.º 419/16 (aresto relatado pelo Colendo Juiz Conselheiro JOÃO CAUPERS, acessível online in 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170608.html). 
194 Asseverando que “[a] obrigação de indemnizar pressupõe, em qualquer das modalidades de 
responsabilidade civil (responsabilidade por facto ilícito, responsabilidade pelo risco, 
responsabilidade por facto lícito ou pelo sacrifício), um dano real, efetivo ou concreto; mesmo os 
danos futuros só são indemnizáveis se forem previsíveis (artigo 562.º, n.º 2, do CC), o que pressupõe 
um grau de consistência e probabilidade que não é equiparável à mera possibilidade ou 
eventualidade de se vir a sofrer, no futuro, um prejuízo [não podendo ser imputados ou transferidos 
a entes públicos que constituam servidões non aedificandi rodoviárias a prédios sem capacidades 
edificativas atuais] meros prejuízos possíveis ou eventuais, cuja verificação efetiva depende de um 
conjunto de circunstâncias diversas, de direito e de facto, que podem ou não vir a verificar-se no 
futuro[, sendo que] a concretização do dano dependerá, […] pelo menos, da vigência, no momento 
previsto para a sua celebração, que é incerto, de um plano de ordenamento do território que 
permita ao proprietário construir nesse terreno. E a verdade é que nem esse dado assume suficiente 
grau de previsibilidade, atenta a mutabilidade inerente ao quadro regulamentar aplicável (artigo 
95.º, n.º 1, do RJIGT), modelado, em cada momento, por uma complexa e dinâmica avaliação legal 
e administrativa de interesses públicos de diversa natureza”.   

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170608.html
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jurídica daquele; mas nem ela traduz, em si mesma, um dano constitucionalmente 

indemnizável, nem dela decorre necessária e automaticamente um prejuízo 

concreto para os proprietários dos terrenos marginados por estradas ou 

autoestradas”195. 

                                                 
195 O TC vai mesmo mais longe no excurso fundamentador deste acórdão n.º 608/2017. Por se revelar 
de manifesto interesse para a economia do presente estudo, aqui se deixa reproduzida, data venia, 
parte do que aí se deixou consignado nesta sede: “Podendo questionar-se se o legislador pode, à luz 
da Constituição, restringir o direito à indemnização, em caso de constituição de servidões non 
aedificandi, a determinados prejuízos concretos, como os previstos nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do 
artigo 8.º do CE, e excluí-la em relação a outros, atuais ou futuros, não se justifica a dúvida nos 
casos, como o presente, em que a vantagem suprimida é a perda da mera possibilidade abstrata de, 
no futuro, se vir a construir no terreno contíguo à estrada. // Nem o artigo 62.º da Constituição, 
nem o artigo 13.º da mesma Lei Fundamental, impõem ao Estado que indemnize prejuízos abstratos, 
dessa ou doutra natureza. // […] // Existe entre a expropriação e a servidão non aedificandi uma 
diferença essencial que justifica que no primeiro caso se atribua ao expropriado uma indemnização 
determinada em função da aptidão edificativa do prédio expropriado, e no segundo não: é que na 
expropriação o terreno sai da esfera jurídica do expropriado, contrariamente ao que sucede com o 
proprietário de um terreno onerado com uma servidão, que se mantém na titularidade do mesmo. 
Como sublinha o STA, no seu Acórdão de 5 de novembro de 2013 (Processo n.º 466/13), a propósito 
das condições legais de que depende a indemnização devida pela revisão de instrumentos de gestão 
territorial (artigo 143.º, n.º 3, do RJIGT), «justifica-se que [o Código das Expropriações] atenda 
àquela potencialidade [edificativa] – por definição, voltada para o futuro – porque o imóvel objeto 
da expropriação desaparece, de vez, da esfera jurídica do expropriado; pelo que a indemnização 
dessa perda forçada haverá de considerar as utilidades que o bem subtraído poderia trazer – o que, 
aliás, se consegue por uma aproximação do valor de mercado. Já no caso dos autos, a situação é 
bem diferente, posto que a autora permanece como proprietária do terreno». // É no pressuposto 
da perda do direito – da sua titularidade ou da sua substância – que todo o regime indemnizatório 
previsto no Código das Expropriações está concebido. A justa indemnização visa precisamente 
«ressarcir o prejuízo que para o expropriado advém da expropriação», prejuízo concreto maior que 
reside no próprio facto do desaparecimento da coisa da esfera jurídica do expropriado. 
Compreende-se, pois, que a compensação por esse sacrifício corresponda ao «valor real e corrente 
do bem de acordo com o seu destino efetivo ou possível numa utilização económica normal, à data 
da publicação da declaração de utilidade pública, tendo em consideração as circunstâncias e 
condições de facto existentes naquela data» (artigo 23.º, n.º 1, do CE); e que, para esse cálculo, se 
atenda à aptidão edificativa do prédio, nos termos previstos no artigo 26.º do mesmo código, mesmo 
representando essa aptidão uma possibilidade abstrata de edificação. Mas mantendo-se o terreno 
na esfera jurídica do seu proprietário, como sucede com as servidões non aedificandi, já não é 
exigível que a mera perda dessa possibilidade abstrata – perda que, no quadro atualmente vigente, 
não é sequer definitiva (artigo 32.º, n.º 5, da Lei n.º 34/2015) – implique, só por si, idêntico dever de 
indemnizar. // Ainda que se pudesse apontar alguma incoerência lógica ou, mesmo, desacerto, à 
opção do legislador de reconhecer aptidão edificativa a terrenos cuja vocação urbana não é sequer 
determinada pelo plano e para os quais não existe licença de construção anterior, para efeitos de 
determinação do valor da justa indemnização devida pela expropriação (artigos 25.º, n.º 2, e 26.º do 
CE), e ao mesmo tempo afastar essa ponderação no caso das servidões non aedificandi (artigo 8.º, 
n.º 2, do CE), tal não bastaria para fazer dela, como é sabido, uma solução arbitrária, censurada pelo 
artigo 13.º da Constituição. Com efeito, havendo razões constitucionalmente fundadas para a 
distinção, baseadas na diferença de fundo, imediatamente intuível, existente entre uma servidão e 
uma expropriação, não se pode considerar que houve violação do princípio da igualdade, mesmo 
na vertente da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos. // É que sem a demonstração 
de que a perda da aptidão edificativa provocou, na esfera jurídica do proprietário, prejuízos 
concretos – inviabilizou uma construção licenciada ou em vias de o ser, não permitiu a celebração 
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3.3.5. Aplicação das soluções enunciadas (problematizações) 

Resulta, assim, do regime jurídico e da aplicação deste efetuada pelo TC neste 

Acórdão n.º 608/2017, em suma, que, resultando a servidão non aedificandi, não de 

uma expropriação sobre o mesmo prédio, mas simplesmente da circunstância de o 

terreno em causa, classificado ou não como apto para construção, ser 

simplesmente marginado por uma autoestrada, haverá duas possibilidades 

alternativas aos lesados para exercerem a sua pretensão ressarcitória: i) ou 

intentam ação de responsabilidade exclusivamente ao abrigo do disposto no artigo 

8.º do CE, necessariamente junto dos tribunais comuns, com observância dos 

requisitos de procedibilidade consagrados no n.º 2 do mesmo artigo; ii) ou 

intentam ação de responsabilidade (também) ao abrigo do artigo 16.º do 

RRCEEDEP, junto dos tribunais administrativos, tendo de demonstrar a 

“especialidade e normalidade” do dano suportado com a constituição da servidão. 

Na certeza, porém, de que, qualquer que seja a opção eleita e em qualquer 

caso196 de exercício de pretensão compensatória por constituição de servidão non 

aedificandi independente de processo expropriativo, o particular lesado terá 

sempre de demonstrar, não só a preexistência de um plano de ordenamento do 

                                                 
de um concreto negócio jurídico que tinha em consideração essa aptidão, etc. – não se pode sequer 
concluir que a realização do interesse público importou para o onerado, em comparação com os 
restantes proprietários, um sacrifício efetivo. // E sem a existência de um sacrifício concreto (dano 
real) não faz qualquer sentido, à luz do princípio da igualdade, exigir para os onerados por uma 
servidão non aedificandi a aplicação das regras de avaliação do maior dos sacrifícios que se pode 
impor aos cidadãos em nome do interesse público, o provocado pela expropriação; conceder uma 
indemnização aos proprietários de terrenos classificáveis como solo aptos para construção, sem 
mais, pelo simples facto de ser construída uma estrada nas suas proximidades, é que poderia, ao 
invés, representar um enriquecimento sem causa dalguns cidadãos em prejuízo de todos os outros.” 
196 É certo que esta condicionante é de fácil apreensão nos casos do artigo 16.º do RRCEEDEP e nas 
alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 8.º do CE: em todos eles a noção de dano ou prejuízo decorrente de 
uma servidão que proíbe a construção se compagina com esta exigência. Mas mesmo no caso da 
alínea b) deste último preceito esta exigência não perde, quanto a nós, a sua pertinência e valia. 
Não o negamos: ao admitir que sejam suscetíveis de indemnização as servidões que “[i]nviabilizem 
qualquer utilização do bem, nos casos em que estes não estejam a ser utilizados”, a alínea b) do n.º 
2 do art. 8.º do CE parece colocar entropias à solução que vimos defendendo. Mas nenhuma 
incompatibilidade inultrapassável persiste. Importando fazer notar, antes de mais, que a previsão 
do art. 8.º do CE não se esgota neste tipo de servidões em concreto, podendo, assim, ser totalmente 
aplicável, desde logo, em casos de solos não aptos para construção, nos termos do art. 25.º, n.os 1, 
alínea b), e 3, do mesmo CE — casos em que a servidão non aedificandi nunca atribuiria 
indemnização, porque apenas suprime a faculdade de edificar, que já não preexistia. Mas mesmo 
nos casos de solos aptos para construção, a servidão non aedificandi apenas poderá atribuir 
indemnização, ao abrigo desta disposição, quando a potencialidade edificativa do prédio, apesar de 
reconhecida, não esteja a ser usada (v.gr.: se, apesar de haver instrumento de gestão territorial 
válido que o permita e licença de construção, a obra não se tenha completado ou nem sequer tenha 
tido início).  
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território que preveja capacidade edificativa do prédio serviente197, como também 

a existência de um dado ato administrativo de licenciamento (ou de comunicação 

prévia) que autorize a edificação. E é nos exatos termos em que a capacidade 

edificativa concreta do prédio serviente estiver conformada nesse ato 

administrativo que se delimitará, em bom rigor, a existência e a quantificação da 

pretensão indemnizatória pela constituição da servidão. 

O que coloca problemas adicionais relevantes interessantíssimos. Apontam-

se de seguida três exemplos.  

 

a) Como é consabido, no âmbito do Direito Administrativo vigora o princípio 

tempus regit actum, segundo o qual a regularidade e validade dos atos tem de ser 

aferida em função do que se disciplina nas leis que lhe são contemporâneas198. Tal 

princípio é expressamente consagrado no domínio do direito do Urbanismo: o 

artigo 67.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, estatui que “[a] validade das licenças, 

admissão das comunicações prévias ou autorizações de utilização das operações 

urbanísticas depende da sua conformidade com as normas legais e regulamentares 

aplicáveis em vigor à data da sua prática, […]”. Daí que, mesmo que o pedido de 

licenciamento seja apresentado em data anterior à constituição da servidão, se o 

ato administrativo de licenciamento não o for, já não será apto a produzir 

quaisquer efeitos relevantes para a consolidação da expectativa ressarcitória do 

particular lesado.  

Sendo esta a regra, podem ainda assim equacionar-se dois tipos de exceções: 

i) se a licença vier a ser deferida na vigência do novo plano, que estabelece 

parâmetros que a proíbam, mas tendo as respetivas informação prévia favorável ou 

aprovação do projeto de arquitetura sido emanadas antes da sua entrada em vigor, 

serão válidas se o novo plano, ou contiver uma norma expressa de salvaguarda de 

tais situações jurídicas ou, em face da exigência de conformidade com as normas 

legais e regulamentares aplicáveis em vigor à data da prática do ato, ao regular 

expressamente uma situação transitória, admitir a emissão da licença nos termos 

                                                 
197 Afastando, portanto, a integração do prédio em áreas de restrições como a RAN ou a REN. 
198 Hoc sensu, vide, inter alia, os acórdãos do Pleno do STA de 05.05.2002 e de 23.11.2005, proferidos, 
respetivamente, nos processos n.º 614/02 e n.º 0484/05, nos quais se deixou expressamente 
estabelecido que a legalidade do ato administrativo se afere, em princípio, pela situação de facto e 
de direito existente à data da sua prolação. 
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constantes dos atos prévios que a condicionam199; ii) pode até equacionar-se a 

possibilidade de a aprovação do projeto de arquitetura ser aqui relevante200.  

Fora isto e por via de regra, ressalvar-se-ão apenas, no limite, com as devidas 

adaptações (porque ainda aí não haverá ato administrativo que consolide a 

expectativa do lesado) e sempre dependendo do concreto circunstancialismo do 

caso, as situações em que a Administração tenha demorado demasiado tempo 

(atentos os prazos fixados nos artigos 20.º e 23.º do RJUE) a apreciar e decidir o 

pedido de licenciamento sem que preexistissem quaisquer outros obstáculos ao 

desiderato urbanístico visado pelo particular201.  

 

b) Se o particular não tiver sequer oportunamente lançado mão da 

apresentação de tempestivo pedido de licenciamento ou comunicação prévia, não 

pode pretender exercer qualquer pretensão indemnizatória pela superveniente 

constituição de servidão, ainda que tenha apresentado e visto deferido um pedido 

de informação prévia.  

Não o negamos: sabemos que “[a] informação prévia fornecida pela câmara 

municipal não é uma mera atuação de natureza declarativa mas um verdadeiro ato 

administrativo que se pronuncia (de forma prévia ou antecipada) sobre uma 

determinada operação urbanística […]”202 e que, se favorável, “[…] vincula as 

entidades competentes na decisão sobre um eventual pedido de licenciamento […]” 

(artigo 17.º, n.º 1, do RJUE). Como tal, “[a] informação prévia favorável é constitutiva 

de direitos — não do direito a concretizar a operação urbanística —, mas o direito 

ao licenciamento ou ao menos à aprovação do projeto de arquitetura emitido no 

                                                 
199 Veja-se Ac. do Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) de 10.02.2017 (proc. n.º 
00165/10.3BEPRT). 
200 Porque, apesar de não ter efeitos permissivos, dado não ser ele que consente a realização da obra 
particular, é ainda assim “em tal momento, e através dele, que se definem os concretos parâmetros 
urbanísticos da obra a levar a cabo, e é nessa medida que o ato de aprovação do projeto de 
arquitetura é constitutivo de direitos para o particular seu destinatário. // É por referência a tal 
momento (aprovação do projeto de arquitetura) que deve aplicar-se o princípio do tempus regit 
actum no que tange às regras urbanísticas a aplicar, mormente quando tenham ocorrido alterações 
normativas, designadamente ao nível dos planos urbanísticos, entre o momento em que foi 
aprovado o projeto de arquitetura e aquele em que foi praticado o ato final do licenciamento” (cf. 
Ac. do TCAS de 02.03.2017, tirado no proc. n.º 08427/12). 
201 Mesmo nestes casos, todavia, a jurisprudência dos tribunais superiores da jurisdição 
administrativa parece divergir na apreciação destas situações: se, em sentido aproximado ao aqui 
referido, se pronunciou o Ac. do TCAS de 13.02.2020 (proc. n.º 313/09.6BECTB), veja-se, em sentido 
contrário, o Ac. do TCAN de 30.11.2016 (proc. n.º 01430/.2BEPRT), postulando que “a imposição legal 
de prazos para a tomada de decisões da Administração não tem como propósito proteger 
diretamente os interesses económicos do particular» e que «concretamente, o RJUE coloca à 
disposição dos particulares mecanismos próprios de que estes podem e devem socorrer-se para 
combater a inércia da Administração”. 
202 FERNANDA PAULA OLIVEIRA et al., Regime Jurídico de Urbanização e Edificação Comentado. Com 
as alterações da Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, 2.ª edição, Almedina, 2009, pp. 216-217.  
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âmbito deste […]”203. Isso mesmo vem sendo decidido pelo órgão de cúpula da 

jurisdição administrativa204. 

Todavia, também sabemos que a informação prévia consubstancia “[…] um 

ato prévio de natureza verificativa e sem caráter permissivo, na medida em que não 

é com base nele que o particular pode promover e executar a operação urbanística 

apreciada. Para tal, o particular terá de dar início a outro procedimento 

administrativo tendente ao licenciamento ou à comunicação prévia, este sim, o ato 

que se pronuncia, de forma final e definitiva, sobre a operação urbanística, tendo, 

por isso, a natureza permissiva”205.  

No limite, neste tipo de situações, os interessados poderão ser ressarcidos 

pela prática de um ato ilícito pela autoridade administrativa que, ilicitamente 

(porque contrariando o ius cogens – e, em concreto, a imposição da servidão), 

tenha deferido um pedido de informação prévia206. 

 

c) Caso particular pode ocorrer quando a autoridade administrativa, antes da 

constituição da servidão non aedificandi, celebra escrituras de permuta de imóveis 

ou outros instrumentos, contratuais ou administrativos, onde assuma e reconheça 

que um determinado prédio de um particular tem uma certa capacidade edificativa 

que depois não se vem a verificar, por falta de parâmetros em instrumentos de 

gestão territorial ou falta de ato de licenciamento ou de comunicação prévia. Nesse 

tipo de situações, embora alguma doutrina propenda a reconhecer, ao menos em 

certos casos, valia à promessa administrativa207, a jurisprudência dos tribunais 

superiores parece formular maiores reservas208. 

                                                 
203 Idem, ibidem, p. 227. 
204 No seu acórdão proferido a 12.03.2009 (processo n.º 01018/08), o STA deixou consignado, em 
sede de fundamentação fáctico-jurídica, que “[a] informação prévia fornecida pela câmara 
municipal é, pois, um ato administrativo horizontal e verticalmente definitivo que, em 
procedimento conexo, mas distinto do ulterior procedimento tendente ao respetivo licenciamento, 
aprecia e resolve antecipadamente certos pontos concretos de uma dada operação urbanística. // É 
verdade que não é ainda o ato permissivo do exercício do direito de construir e que a ele se seguirá, 
necessariamente, outro procedimento administrativo visando o licenciamento. // Mas, define, 
desde logo, a situação jurídica do interessado quanto à conformidade do projeto com as regras do 
direito do urbanismo vinculando a Administração, posto que temporariamente, a decidir o pedido 
de licenciamento de acordo com os termos da informação prestada, colocando o particular numa 
posição jurídica de vantagem. […] Na verdade, se não lhe atribui o direito à construção, confere-
lhe, com repercussão patrimonial (pense-se na hipótese, muito comum, de o requerente apenas 
estar interessado na venda do imóvel e não em levar a cabo, ele próprio, a operação urbanística 
projetada), o direito de aproveitamento do solo com o conteúdo da informação prévia aprovada”.   
205 FERNANDA PAULA OLIVEIRA et al., Regime, p. 227. 
206 Neste sentido, veja-se o Ac. do STA de 19.06.2014 (proc. n.º 0352/12). 
207 Vide, por todos, JOÃO TABORDA DA GAMA, Promessas Administrativas. Da Decisão de 
Autovinculação ao Ato Devido, Coimbra, Coimbra Editora, 2008. 
208 Veja-se o Ac. do TCAN de 17.04.2020 (proc. n.º 01757/09.9BEBRG), no qual se decidiu que, “[s]e 
pelos acordos em causa o Município não se vinculou a não denegar futuros atos permissivos de 
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VI. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Quanto vale, afinal, um prédio serviente num contexto de servidão non aedificandi 

de proteção a uma autoestrada?  

A pergunta, que deu o mote a esta exposição, é obviamente provocatória, 

especulativa e insuscetível de uma resposta genérica e abstrata. Ao invés, demanda 

uma análise casuística e pressupõe a indagação, caso a caso, da concreta servidão 

e das específicas características do prédio por ela onerado. 

Porém, aqui chegados, sempre há algumas conclusões que se podem 

formular, em jeito de enquadramento da(s) resposta(s) a oferecer à questão 

enunciada.  

A primeira é a de que o regime jurídico dinâmico209, porventura algo contra 

intuitivamente e apesar dos esforços do legislador de 1999, mantém-se disperso e 

diverso. Esta multiplicidade, aliás, manifesta-se em diversos domínios, que vão 

desde a delimitação do fenómeno jurídico que origina a servidão210 aos respetivos 

pressupostos de procedibilidade específicos de cada instituto ao abrigo do qual se 

pretende exercer a pretensão indemnizatória, passando pela sede jurisdicional em 

que devem os mesmos ser apreciados e dirimidos. A análise casuística aconselhará, 

portanto, que não se perca de vista uma noção sistémica e holística do problema. 

A segunda nota é a de que, resultando a servidão de um prévio processo 

expropriativo e incidindo sobre a parcela sobrante do prédio expropriado, e tendo 

por válida a jurisprudência reiterada e constante do TC, o titular dessa parcela será 

necessariamente credor de uma indemnização. Diremos mais: a indemnização pela 

servidão a se será nesses casos, não só atribuída porventura sem um apelo muito 

                                                 
obras de urbanização e edificação, os quais sempre estariam sujeitos ao crivo juspublicístico, não 
cabe direito a indemnização pela circunstância de os respetivos pedidos de licenciamento, ademais 
consolidados, terem sido indeferidos ao abrigo do quadro normativo aplicável”. Mais se consignou, 
em desenvolvimento do respetivo excurso fundamentador, o seguinte: “daquelas cláusulas 
contratuais não resulta que o Município assumiu a obrigação de permitir a edificação nos 
identificados terrenos exatamente como pretendiam os interessados, o qual sempre teria que passar 
pelo crivo juspublicístico a que se encontrava sujeito. // Não podendo assim, concomitantemente, 
entender-se que o réu MUNICÍPIO se vinculou por aquele acordo a não denegar futuros atos 
permissivos de obra de urbanização e edificação nos identificados terrenos. // Por outro lado o 
direito de propriedade não é um direito absoluto nem o jus aedificandi faz parte do acervo de 
direitos fundamentais reconhecidos ao proprietário, antes sendo o resultado de uma atribuição 
jurídico-pública decorrente do ordenamento jurídico urbanístico pelo qual é modelado tal como 
tem vindo a ser reiterada e uniformemente entendido pela doutrina e pela jurisprudência, que, 
aliás, a sentença cita e invoca. // Pelo que é desprovida de sentido ou razão a invocação feita pelos 
recorrentes de que a solução jurídica da causa dada pelo Tribunal a quo viola o direito de 
propriedade das autoras, consagrado no artigo 1.º do Protocolo n.º 1, anexo à Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem”.  
209 Isto é: aplicado por tribunais, autoridades administrativas e até por operadores fundiários. 
210 Decorrente de processo expropriativo ou não; constituído por lei ou por ato administrativo. 
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rigoroso à verdadeira, efetiva e concreta capacidade edificativa do solo, como, além 

disso, poderá inclusive ficar, em si mesmo, desvalorizada, sendo diluída ou 

absorvida no quantum indemnizatur global devido pela expropriação. 

A razão para que assim seja é simples e foi explicitada com proficiência nos 

acórdãos do TC a que aludimos a montante e que ora seguimos de perto: é que à 

extinção do direito de propriedade decorrente da mesma expropriação acrescerá 

uma essencial diminuição das faculdades do direito de propriedade quanto à parte 

sobrante, pelo que a precedência da expropriação criará um efeito global na função 

económica da propriedade, que, incidindo a sujeição sobre a parte sobrante, faz 

decorrer histórica e funcionalmente da expropriação uma redução global das 

utilidades do bem que é objeto do direito de propriedade. A não indemnização da 

servidão non aedificandi nessas situações implicaria, por isso, uma compressão 

desproporcionada do direito de propriedade e uma violação da igualdade na tutela 

desse direito. Neste tipo de casos, portanto, o lesado terá sempre direito a 

indemnização, por se ter em conta o efeito global intensamente lesivo, para a sua 

esfera jurídica, decorrente da circunstância de a servidão non aedificandi incidir 

sobre a parte sobrante de um prédio de que o mesmo particular havia sido 

previamente expropriado211.  

Em terceiro lugar, concluímos que, resultando a servidão non aedificandi, não 

de uma expropriação sobre o mesmo prédio, mas simplesmente da circunstância 

de o terreno em causa, classificado ou não como apto para construção, ser 

simplesmente marginado por uma autoestrada, haverá duas possibilidades 

alternativas aos lesados para exercerem a sua pretensão ressarcitória: i) ou 

intentam ação de responsabilidade exclusivamente ao abrigo do disposto no artigo 

8.º do CE, necessariamente junto dos tribunais comuns, com observância dos 

requisitos de procedibilidade consagrados no n.º 2 do mesmo artigo; ii) ou 

intentam ação de responsabilidade (também) ao abrigo do artigo 16.º do 

RRCEEDEP, junto dos tribunais administrativos, tendo de demonstrar a 

“especialidade e normalidade” do dano suportado com a constituição da servidão. 

Na certeza, porém, de que, qualquer que seja a opção eleita e em qualquer 

caso de exercício de pretensão compensatória por constituição de servidão non 

                                                 
211 É que, sublinha-se em todos os arestos do TC a que aludimos supra que apreciaram questões 
destas, o proprietário expropriado e simultaneamente onerado pela servidão sofre, em tal hipótese 
e em relação à totalidade do imóvel — à utilidade económico-social globalmente proporcionada 
pelo imóvel —, os “efeitos equivalentes a uma expropriação”, o que o coloca numa situação 
qualitativamente mais gravosa, não apenas em relação à generalidade dos proprietários de terrenos 
com aptidão edificativa, mas também, sobretudo, em relação àqueles que são objeto de 
expropriação total, caso em que a aptidão edificativa atual funciona como um fator legal a 
considerar na determinação do quantum indemnizatório devido pelo prejuízo decorrente da 
expropriação. 
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aedificandi independente de processo expropriativo, o particular lesado terá 

sempre de demonstrar, não só a preexistência de um plano de ordenamento do 

território que preveja capacidade edificativa do prédio serviente212, como também 

a existência de um dado ato administrativo de licenciamento (ou de comunicação 

prévia) que autorize a edificação. E é nos exatos termos em que a capacidade 

edificativa concreta do prédio serviente estiver conformada nesse ato 

administrativo que se delimitará, em bom rigor, a existência e a quantificação da 

pretensão indemnizatória pela constituição da servidão. 

Caso contrário, não existindo essa autorização abstrata (em plano de 

ordenamento de território) e concreta (em ato administrativo), a pretensão 

ressarcitória estará condenada ao insucesso. Com efeito, não é sustentável, seja ao 

abrigo de que instituto jurídico pretendam nesse caso os particulares encontrar 

respaldo, que a perda da aptidão construtiva, assim genericamente configurada — 

e outra não pode ser a configuração da potencialidade edificativa de um terreno 

nessas condições, no enquadramento jurídico (constitucional e legal) aplicável —, 

possa fundamentar, em tal hipótese em que inexista um ato de licenciamento que 

concretize o direito de edificar no prédio em apreço, um direito 

constitucionalmente assegurado à indemnização. 

                                                 
212 Afastando, portanto, a integração do prédio em áreas de restrições como a RAN ou a REN. 


